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Perubahan iklim dengan segala dampaknya telah 
berada di depan mata. Sebagai negara kepulauan, 
posisi Indonesia sangat riskan menghadapi bencana 
tersebut. Betapa tidak, kota-kota besar yang menjadi 
sentra ekonomi siap tenggelam. Maklum, kota-kota itu 
berada di kawasan pesisir yang siap dilumat air akibat 
kenaikan paras muka air laut.

Kerisauan serupa juga merasuk di kawasan pulau-
pulau kecil di Indonesia. Akibat kenaikan paras muka 
air laut itu diperkirakan pulau-pulau kecil berdataran 
rendah bakal hilang dari peta Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Maladewa, sebuah negara yang hanya 
memiliki pulau-pulau kecil malah lebih parah lagi. Bisa 
jadi, semua pulaunya bakal lenyap ditelan air laut.

Lalu, bagaimana menyiasati perubahan iklim tersebut? 
Buku ini adalah jawabannya. Berbagai adaptasi dan 
mitigasi dalam menyiasati perubahan iklim dikupas secara 
lengkap di buku ini. Buku ini juga menampilkan sosok-
sosok arif dalam melestarikan lingkungan hidup mereka. 

Ditulis dengan gaya bahasa ilmiah populer disertai foto 
dan info grafis penuh warna, buku edisi ke-3 ini mudah 
dipahami oleh siapa saja yang ingin menyumbangkan 
setetes embun perubahan bagi lingkungan hidup yang 
lebih baik.

Best book 
of climate change 

in Indonesia
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Pengantar Menteri Kelautan dan Perikanan

Masyarakat Dunia Harus Bergerak Cepat

Perubahan iklim telah menjadi fokus perhatian masyarakat 
dunia. Dalam situasi krisis ekonomi global, pembahasan tentang 
perubahan iklim pun terus digelar. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya masalah perubahan iklim di masa depan. 
Sebut saja Pertemuan Poznan, Polandia, yang digelar sejak 2 Desem-

ber 2008 dan diikuti ribuan delegasi dari 190 negara.  Pertemuan para 
Pihak (COP) ke-14 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Perubahan Iklim yang berlangsung selama dua pekan itu diharapkan 
membawa masa depan bumi yang lebih baik. Setahun sebelumnya, In-
donesia juga menjadi tuan rumah konferensi sejenis, COP ke-13. 

Tanpa upaya serius, dunia benar-benar berada di ambang kehan-
curan. Bayangkan, dampak perubahan iklim sangatlah dahsyat. Ribuan 
pakar berkesimpulan, sepertiga spesies Bumi bakal punah, es di kutub 
meleleh sehingga terjadi kenaikan paras muka air laut, dan di berbagai 
negara juga bakal mengalami krisis air bersih. 

Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang keempat (95.181 
km) di dunia setelah Kanada (265.523 km), USA (133.312 km), dan 
Federasi Rusia (110.310 km) tentu saja tak luput dari dampak perubahan 
iklim. Apalagi kota-kota besar di Indonesia berada di kawasan pesisir. 
Selain itu, Indonesia juga memiliki belasan ribu pulau kecil. Naiknya 
paras muka air laut bisa mengakibatkan sebagian dari pulau-pulau kecil 
tadi tenggelam.
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Begitu juga yang terjadi di Jakarta, Sumarang, Surabaya, Denpasar, 
Makassar, Manado, Banda Aceh, Padang, Medan, Lampung, Mataram, 
Ambon, dan lain-lain. Ketika paras muka air laut naik, sebagian 
wilayah daratan itu bakal tergenang. Dan itu berarti mengganggu 
stabilitas ekonomi nasional. Bukankah selama ini pusat-pusat kegiatan 
perekonomian ada di kota-kota besar?

Karena itu, kita tak boleh berpangku tangan. Dari sekarang kita 
harus gigih melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 
Dengan demikian, dampak negatif dari perubahan iklim tersebut dapat 
ditekan sekecil mungkin.

Dalam kerangka itulah, saya memberi apresiasi atas terbitnya 
buku berjudul Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil  yang ditulis Subandono Diposaptono dan kawan-kawan. 
Buku ini memaparkan berbagai strategi mitigasi dan adaptasi dalam 
menghadapi perubahan iklim. Lebih dari itu, buku ini juga mengangkat 
beberapa kearifan lokal yang layak ditiru oleh masyarakat lainnya.

Jakarta, Januari 2009
Menteri Kelautan dan Perikanan

Freddy Numberi



ix

Sambutan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil 

Departemen Kelautan dan Perikanan

Perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming) sudah 
menjadi isu yang merisaukan sejak pengujung abad ke-20. Tak 
pelak lagi bahwa penyebab pemanasan global adalah akibat 

dari akumulasi gas rumah kaca yang sebagian besar dihasilkan oleh 
industrialisasi, transportasi, kebakaran hutan, dan deforestrasi.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wi-
layah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa  intrusi air laut ke 
darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, 
dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor 
kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.   

Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi 
pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, 
perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pu-
lau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan 
keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bah-
kan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berda-
taran rendah.

Terdapat dua sisi yang perlu dicermati dari fenomena tersebut. 
Pertama, mengerem laju emisi gas rumah kaca. Kedua, melakukan 
adaptasi, baik yang reaktif maupun terencana untuk mengantisipasi 
dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Terkait dengan hal itu, kami menyambut baik atas terbitnya buku 
Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  yang 
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ditulis oleh Saudara Subandono Diposaptono, Budiman, dan Firdaus 
Agung. Buku ini benar-benar memberikan pengetahuan bagi kita untuk 
lebih mengenal tentang apa itu perubahan iklim, apa dampaknya, dan 
bagaimana melakukan upaya mitigasi dan adaptasinya di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selamat membaca dan mengaplikasikannya.

Jakarta,  Januari 2009
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DKP

Prof. Dr. M. Syamsul Maarif, M.Eng.
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Pengantar Penerbit

Kearifan Lokal Mengerem 
Laju Perubahan Iklim

Suatu kehormatan bagi kami mendapat kepercayaan untuk 
menerbitkan buku Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil yang ditulis Subandono Diposaptono, 

Budiman, dan Firdaus Agung. Betapa tidak, buku ini memiliki arti 
penting dalam menghadapi dan menyiasati perubahan iklim yang 
mulai mengancam bumi.

Alhamdulillah buku yang sekarang Anda baca ini merupakan edisi ke-
3. Edisi ke-2 diterbitkan pada tahun 2012 atas permintaan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Pada edisi ke-3 ini mengalami beberapa 
perubahan dan tambahan informasi yang aktual dari edisi perdana.

Bagi masyarakat awam, buku ini bisa menjadi panduan sederhana 
bagaimana mengenal, memahami, mengantisipasi, dan menyiasati 
perubahan iklim. Dengan mengenali karakteristik dan dampak yang 
akan terjadi, masyarakat akan lebih tenang menghadapinya. Bahkan 
tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan melakukan berbagai aksi 
untuk menyelamatkan lingkungan.

Kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah dalam menyiasati dan 
mengantisipasi perubahan iklim bisa digali di buku ini. Menghutankan 
mangrove yang dilakukan Cukup Rudiyanto di Desa Pabean Ilir, 
Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, dinilai cukup berhasil dalam 
menyelamatkan lingkungan. Kita tahu, hutan mangrove selain berfungsi 
sebagai peredam gelombang pasang laut dan peredam energi tsunami, 
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juga mampu menyerap gas karbon dioksida di atmosfer bumi.
Gaya hidup beberapa warga kota metropolitan juga bisa menjadi 

contoh menarik bagi daerah lainnya. Sebut saja keasrian Kampung 
Banjarsari, di Jakarta. Walaupun kampung itu berada di tengah kota 
metropolitan, namun suasana hijau penuh tanaman menghiasi 
kampung tersebut. Tak ada sampah berserakan di jalan atau got. Sebab, 
semua sampah itu telah diolah dan didaur ulang oleh mereka.

 Lalu ada juga komunitas nebeng di Jabodetabek (Jakarta Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi). Ya, bagi mereka satu mobil harus memuat 
banyak penumpang sehingga selain bisa menghemat bahan bakar 
minyak juga  mengurangi kemacetan lalu lintas yang ujung-ujungnya 
menekan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Di samping itu, di Jakarta juga mulai tumbuh kesadaran untuk 
bersepeda menuju tempat mereka bekerja. Jumlah mereka memang 
masih sangat kecil. Jika saja pemerintah sudi membuatkan jalan 
khusus bersepeda, kelak komunitas ini bisa berkembang pesat. Dengan 
demikian, udara di Jakarta tidak lagi sekotor sekarang ini.

Begitu halnya bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin lebih 
mendalami mengenai perubahan iklim. Beberapa analisa dan risiko 
terhadap perubahan iklim diuraikan secara ilmiah dengan gaya bahasa 
populer sehingga muda dipahami. 

Akhirnya tiada gading yang tak retak. Jika buku ini kurang sempurna, 
mohon dibukakan pintu maaf. Kami berharap, buku ini bermanfaat bagi 
siapa saja yang peduli terhadap nasib bumi.

Bogor Oktober 20013,

Penerbit SAINS PRESS
PT. Sarana Komunikasi Utama
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Sekapur Sirih dari Penulis

Mitigasi dan Adaptasi 
Kunci Menghadapi Perubahan Iklim

Tidak seperti halnya bencana tsunami yang dampaknya kadang-
kadang bersifat katastropis, namun sifatnya hanya sementara, 
perubahan iklim dampaknya sangat lamban dan kronis tapi 

bersifat pasti dan permanen. 
Sehingga sulit membayangkan seperti apa masa depan bumi yang 

kita huni ini. Apalagi kalau tidak ada upaya yang sungguh-sungguh 
untuk mengerem laju perubahan iklim, dunia berada di ambang 
ketidakpastian.

Begitu juga dengan Indonesia. Negara yang memiliki belasan ribu 
pulau-pulau kecil ini sangat menderita akibat perubahan iklim. Betapa 
tidak, konsekuensi dari dampak perubahan iklim itu sangatlah buruk. 
Suhu udara rata-rata di muka bumi mengalami kenaikan drastis. Lebih 
dari itu, paras muka air laut juga bakal naik. 

Luapan air laut ini bakal menggenangi dataran rendah yang berada 
di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Fenomena ini tentu sangat 
merugikan pulau-pulau kecil yang memiliki daratan rendah. Bisa jadi, 
kenaikan tersebut menenggelamkan pulau-pulau kecil.

Kekhawatiran itulah yang kini melanda pemerintah Maladewa. Mak-
lum, negara yang hanya terdiri pulau-pulau kecil itu memiliki dataran 
rendah. Jika terjadi kenaikan paras muka air laut, bisa jadi negara yang 
hanya mengandalkan devisa dari sektor pariwisata dan ikan tuna itu 
bakal tak punya lagi pulau.
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Pemerintah Maladewa menyadari hal itu. Karena itulah, awal 
Desember 2008 lalu, secara resmi pemerintahnya ingin membeli pulau 
di luar kawasan negara itu sebagai antisipasi kelak jika pulau-pulau 
mereka tenggelam. Pulau yang akan dibeli itu nantinya dipakai sebagai 
tempat evakuasi oleh para penduduknya yang berjumlah beberapa 
ribu orang.

***
Indonesia memang tidak serupa dengan Maladewa. Namun melihat 

posisi secara geografis, kerugian yang diderita Indonesia jauh lebih 
besar. Bayangkan, hampir semua kota-kota besar di Indonesia berada 
di kawasan pesisir. 

Kenaikan paras muka air laut akan berpengaruh terhadap pere-
konomian di banyak kota yang berada di kawasan pantai seperti Jakarta, 
Semarang, Surabaya, Padang, dan Makassar. Belum sirna dari ingatan 
kita ketika Jakarta dilanda banjir rob pada musim penghujan 2007 lalu. 
Aktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudra Muara Baru lumpuh total 
dalam beberapa hari karena akses jalannya tergenang air. Padahal, 
pelabuhan itu merupakan urat nadi bagi kegiatan ekspor dan impor 
perikanan.

Begitu juga dengan akses menuju Bandara Internasional Soekarno-
Hatta Jakarta sempat lumpuh total. Jadwal penerbangan sempat 
dihentikan. Maklum, akses jalan tol yang menghubungkan Bandara 
tersebut tergenang banjir. 

Itu belum seberapa. Sebagai gambaran umum, saat ini Indonesia 
memiliki sekitar 400 ribu ha lahan budidaya tambak dan berbagai 
infrastruktur perikanan. Ketika lahan tersebut tergenang akibat kenaikan 
paras muka air laut, maka produksinya bakal melorot tajam. Padahal, 
udang merupakan komoditas ekspor strategis bagi Indonesia. 

Selain itu, dampak perubahan iklim juga akan memperburuk kondisi 
sosial ekonomi di sekitar 10.000 desa pesisir. Apalagi di situ bermukim 
sekitar 16 juta orang dengan indeks kemiskinan 32 %. Seberapa parah 
kerugiannya, masih memerlukan kajian yang mendalam.

Melihat kecenderungan semacam itu, ke depan sangatlah berat 
membangun kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Isu perubahan 
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iklim global dengan berbagai dampaknya siap mengancam investasi, 
sarana, dan prasarana yang telah dan akan dibangun. Karena itu, tak 
ada cara lain, saatnyalah bagi kita secara bersama-sama mengantisipasi 
perubahan iklim.

Salah satu kunci paling mujarab dan terbukti efektif adalah dengan 
melakukan mitigasi dan adaptasi. Jadikanlah mitigasi dan adaptasi 
bagian dari keseharian kita untuk mendorong iklim perubahan yang 
lebih baik dan mengerem perubahan iklim.

Bukan apa-apa, mitigasi dan adaptasi berguna untuk menekan 
sekecil mungkin dampak negatif dari perubahan iklim. Dengan demikian, 
analisis kerentanan dan risiko terhadap perubahan iklim harus menjadi 
salah satu aspek penting bagi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil secara terpadu.  

Mendorong iklim perubahan bermakna mengubah paradigma 
dari  fatalistik reaktif menjadi terencana proaktif melalui pengurangan 
risiko akibat perubahan iklim. Sedangkan mengerem perubahan iklim 
bermakna mengurangi laju emisi gas rumah kaca yang menimbulkan 
pemanasan global.

***
Kami merasa bersyukur kepada Allah Swt Sang Pencipta Semesta 

Alam. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menghadirkan 
setetes ilmu di samudra luas. Buku yang sedang Anda baca ini mudah-
mudahan bisa membantu memahami masalah tersebut. 

Lebih dari itu, kita bisa saja meniru kearifan lokal, baik yang ada 
di masyarakat urban dan pedesaan yang selama ini mereka terapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah pada kesempatan yang baik 
ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pendekar lingkungan, 
baik individu maupun komunitas yang telah ikut memberi warna 
tersendiri di buku ini terutama Bapak Cukup Rudiyanto dan Ibu Harini 
Bambang Wahono. Ucapan serupa juga kami tujukan kepada teman-
teman diskusi Dr. Rizaldi Boer (IPB), Ir. Nyoto Santoso, M.Sc (IPB), Dr. Edvin 
Aldrian (BMKG), Dr. Agus Setiawan (BPPT), Prof. Dr. Nizam, MSc (UGM), Ir. 
Muhammad Helmi MSi (Undip), dan seluruh kerabat, sahabat, dan relasi 
yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini.
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Selama penyusunan buku ini, kami sudah berusaha melacak ber-
bagai referensi yang dipakai dalam buku ini. Sebagai manusia, tentu 
saja, kami tak luput dari segala keterbatasan. Untuk itu, kami mohon 
dimaafkan kepada mereka yang belum sempat dicantumkan referen-
sinya. Kami dengan senang hati akan menerima masukan demi kesem-
purnaan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini membawa manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2013
Penulis,

Subandono Diposaptono, Budiman, dan Firdaus Agung.

–	 Jika	kita	bertindak	dan	bencana	terhindarkan,	maka	kita	
mencegah	penderitaan	manusia	yang	berat.

–	 Jika	kita	bertindak	dan	tidak	ada	bencana,	maka	kita	tidak	rugi	
dan	mendapatkan	keuntungan	berupa	lingkungan.

–	 Jika	kita	tidak	bertindak	dan	terjadi	bencana,	akan	ada	tragedi	
global.

–	 Jika	kita	tidak	bertindak	dan	tidak	ada	bencana,	akibatnya	akan	
tergantung	semata-mata	pada	peruntungan.

		 	 	 				 (Barry	Jones,	1990)

Nature	to	be	commanded,	must	be	obeyed.
(Sir	Francis	Bacon,	1603)

Bumi	ini	cukup	untuk	memenuhi	kebutuhan	seluruh	
manusia,	tetapi	tidak	cukup	untuk	memenuhi	semua	
keinginan	manusia.	

(Mahatma	Gandhi)
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Apa Itu Perubahan Iklim?



� M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

1
Mengenal Perubahan Iklim 

Seringkali kita keliru menafsirkan perubahan iklim. Suhu 
yang tiba-tiba menyengat pada pertengahan Oktober 2008 lalu 
misalnya, oleh banyak kalangan, dikatakan sebagai perubahan 
iklim. Benarkah fenomena kondisi cuaca ekstrem seperti El 
Nino juga masuk dalam kategori perubahan iklim?

Medio Oktober 2008 lalu suhu udara di beberapa kota di 
Indonesia panas menyengat. Di Surabaya, misalnya, Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mencatat 

suhu udara pada siang hari mencapai 38 oC. 
Pada saat yang sama, di Jakarta banyak orang mengeluh kegerahan. 

Maklum, terik matahari terasa menyengat tubuh. Di daerah-daerah 
lainnya, rumput dan tanaman bunga tampak mengering, pertanda tak 
kuasa menahan suhu udara yang begitu hangat.

Apakah fenomena ini disebut perubahan iklim? Sebelum menjawab 
pertanyaan itu, sebaiknya kita pahami dulu arti atau definisi perubahan 
iklim. Menurut Pakar Iklim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. D. 
Murdiyarso, perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam 
jangka waktu panjang (50 sampai 100 tahun) yang dipengaruhi oleh 
kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK).

GRK paling penting yang menangkap panas di dalam atmosfer adalah 
uap air dan karbon dioksida (CO2). Gas lain yang terdapat secara alami 
adalah metana, nitrat oksida, dan ozon. Selain itu, ada juga gas buatan 
yang mempunyai efek rumah kaca amat kuat, yakni klorofluorokarbon 
(CFC). 
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Berdasarkan definisi tadi kita bisa menjawab bahwa fenomena 
hangatnya suhu udara pada pertengahan Oktober 2008 lalu di 
Jakarta, Surabaya, dan daerah-daerah lainnya bukan termasuk sebagai 
perubahan iklim. Mengapa demikian?

Sebab, pada masa itu jarak antara matahari dan bumi paling dekat 
dibandingkan dengan periode lainnya. Posisi terdekat inilah yang 
mengakibatkan suhu permukaan bumi di berbagai wilayah tropis 
mengalami kenaikan tajam. Ketika bumi menjauhi matahari, maka suhu 
permukaan bumi akan menurun lagi. Begitulah seterusnya.

Jelas bahwa suhu yang menyengat itu hanyalah kasus temporer 
dan alami. Kejadian ekstrem itu tidak dipengaruhi oleh GRK di atmosfer. 
Fenomena tersebut lebih pas disebut sebagai penyimpangan atau 
anomali iklim yang bisa terjadi lagi pada periode waktu tertentu. Naik 
turunnya suhu dari waktu ke waktu ini disebut sebagai keragaman iklim 
(variabilitas iklim).

Pada kasus lain perubahan musim hujan dan kemarau yang 
mendadak juga tidak termasuk dalam kategori perubahan iklim. Begitu 
pula dengan fenomena El-Nino (musim kemarau yang berkepanjangan) 
tidak bisa disebut sebagai perubahan iklim.

Suhu Udara Naik
Lalu, fenomena mana yang bisa dikategorikan sebagai perubahan 

iklim? Perubahan iklim dicirikan oleh berubahnya nilai rata-rata atau 
median dan keragaman dari unsur iklim. Apabila dalam periode waktu 
yang panjang kita amati data suhu dan kita lihat ada kecenderungan 
naik dari waktu ke waktu dan atau fluktuasinya (naik turunnya) semakin 
membesar atau kejadian anomali iklim semakin sering terjadi dibanding  
periode waktu sebelumnya, maka dapat dikatakan perubahan iklim 
sudah terjadi. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

Seperti diketahui, salah satu unsur iklim yang berfungsi sebagai 
pengendali cuaca adalah suhu udara. Fakta menunjukkan, temperatur 
udara rata-rata pada tahun 1850 jauh berubah jika dibandingkan situasi 
saat ini. 

Pakar iklim Bolin dan para koleganya (1986) meriset perubahan suhu 
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Gambar 1.1  Ilustrasi perubahan iklim yang ditunjukkan oleh perubahan 
rata-rata dan keragaman suhu dari dua periode waktu 
yang panjang. Perubahan iklim juga dapat dikatakan 
terjadi walaupun rata-rata suhu sama tapi keragamannya 
berubah atau sebaliknya.

udara antara tahun 1900 sampai 1940. Hasilnya, terjadi kenaikan suhu 
udara, walaupun antara tahun 1940-1970 suhu udara rata-rata pernah 
mengalami penurunan untuk kemudian naik lagi (lihat Gambar 1.2).

Pada periode tahun 1850 sampai 1910 telah terjadi anomali iklim 
dengan naik-turunnya suhu rata-rata permukaan bumi. Pada periode 
ini, suhu muka bumi cenderung lebih dingin daripada nilai rata-ratanya. 
Bahkan di akhir periode tersebut anomali suhunya cenderung menurun 
tajam. 

Setelah penurunan tersebut berada pada titik terendah, anomali 
temperatur muka bumi cenderung naik hingga tahun 1940. Pada tahun 
inilah suhu rata-rata permukaan bumi cenderung tidak berubah.

Setelah mengalami penurunan temperatur rata-rata muka bumi 
hingga tahun 1980-an, suhu rata-rata muka bumi terus meningkat. Hal 
itu ditandai dengan anomali suhu udara yang bernilai positif. Puncak 
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Gambar 1.2  Pola perubahan suhu rata-rata global permukaan bumi 
dari tahun 1850 sampai 2006 (Sumber:  http://en.wikipedia.
org/wiki/global/global warming). 

perubahan suhu muka bumi ini, menurut grafik tersebut, terjadi pada 
periode terakhir pengukuran, yakni tahun 2006. 

Fenomena itu menunjukkan telah terjadi perubahan temperatur 
rata-rata muka bumi. Kini, suhu udara semakin panas. Dalam waktu 70 
tahun sejak tahun 1940, suhu udara rata-rata di muka bumi mengalami 
kenaikan sekitar 0,5 oC.

Menurut Bolin, dalam kondisi itu suhu rata-rata diperkirakan 
akan naik antara 1 sampai 7 oC. Kenaikan suhu itu perlu diwaspadai. 
Perbedaan suhu antara zaman es dan zaman antar es hanyalah 5 oC. 
Karena itu, kenaikan suhu 1-7 oC bukanlah masalah kecil. Seandainya 
suhu naik dengan 5 oC, planet bumi akan lebih panas daripada suhu 
yang dialaminya selama 2 juta tahun terakhir ini.

Kenaikan suhu udara rata-rata ini dipicu semakin tingginya kadar 
GRK di atmosfer, di antaranya oleh CO2. Menurut Unesco/Rostsea (1992), 
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terdapat korelasi positif antara konsentrasi CO2 dan suhu udara. Artinya, 
semakin tinggi konsentrasi CO2 di atmosfer, kian tinggi pula suhu udara 
rata-rata (Lihat Gambar 1.3)

Gambar 1.3  Korelasi positif antara konsentrasi CO2 dan suhu udara 
antara tahun 1982 sampai 1989 (Sumber: Unesco/Rostsea, 
1992).

Penelitian tentang kadar CO2 dan suhu selama periode 160.000 tahun 
yang dilakukan Schneider (1989) memang menunjukkan korelasi yang 
sangat erat antara keduanya. Penelitian didasarkan pada analisis udara 
yang terperangkap dalam gelembung udara di es abadi Antartika. 

Dalam penelitian ini, es di Antartika dibor sampai sedalam lebih 
dari 2 km. Makin dalam letak es, makin tua umurnya. Udara yang 
terperangkap dalam kolom es yang dibor itu kemudian dianalisis kadar 
CO2 dan hidrogennya. Yang akhir ini digunakan untuk menghitung suhu 
permukaan bumi pada waktu es pada kedalaman tertentu terbentuk.

Dari hasil analisis itu dapat diketahui bahwa pada 160.000 tahun 
yang lalu bumi mengalami zaman es. Pada 150.000 tahun yang lalu 
suhu mulai naik dan berhentilah pada zaman es. Pada 130.000 tahun 
yang lalu suhu turun lagi menuju ke arah zaman es baru. Zaman es ini 
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berakhir kira-kira 18.000 tahun silam pada waktu suhu naik lagi sampai 
pada zaman antar es yang kini sedang kita alami. 

Penelitian serupa dilakukan pada es abadi di Arktik. Hasilnya, ada 
korelasi antara kadar metana dalam udara dan suhu. Dengan adanya 
korelasi yang sangat erat antara kadar CO2 dan metana dengan suhu 
merupakan bukti bahwa kenaikan kadar gas tersebut akan menyebab-
kan kenaikan suhu. 

Lapisan Es Mencair
Cara paling mudah untuk mengamati kenaikan suhu adalah dengan 

melihat fenomena di wilayah kutub yang selalu menyelimuti bumi. Na-
tional Centre for Scientific Research (CNRS) yang berbasis di Paris, Pran-
cis seperti dikutip Kantor Berita AFP (24/1/2008) melaporkan, sepanjang 
dua tahun terakhir, wilayah Arktik di Kutub Utara kehilangan lapisan es 
seluas dua kali wilayah Prancis atau sepuluh kali luas Pulau Jawa. 

Kesimpulan itu didasarkan pada pengukuran luas lapisan es di Arktik. 
Pada tahun 1980, lapisan es di Arktik masih 7,8 juta km2.  CNRS meriset, 
pada September 2006 lapisan es itu menyusut menjadi 5,3 juta km2. 
Bahkan setahun berikutnya lapisan es yang tersisa hanya 4,13 juta km2. 
Artinya, hanya dalam setahun, lapisan es yang hilang mencapai 1,17 juta 
km2. Bandingkan dengan luas Pulau Jawa yang hanya 130.000 km2.

Menurut Jean-Claude Gascard, Direktur CNRS, tahun 2008 menjadi 
tahun kritis bagi setiap tingkatan, pelelehan ini mencapai jutaan km2 
pada musim panas 2008. Hampir seluruh wilayah Arktik mengalami 
pengurangan terus-menerus. Dalam 20 tahun terakhir, sudah 40 persen 
lapisan yang meleleh.

Biang semua itu adalah kenaikan suhu udara. Bayangkan, di kawasan 
Arktik pada ketinggian 500 – 1.000 meter suhu udaranya mencapai 10 
oC. ”Kita sedang menghadapi penurunan lapisan salju yang cepat hingga 
menembus titik kritis,” ujar Mark Serreze, ilmuwan senior dari National 
Snow and Ice Data Center (NSIDC) yang berpusat di Colorado, AS. 

Para ilmuwan memprediksi, lapisan es di Kutub Utara benar-benar 
hilang mulai musim panas tahun 2080. Namun, dengan simulasi iklim 
yang lebih canggih berbasis komputer, kondisi tersebut diperkirakan 
akan terjadi lebih cepat, yaitu antara tahun 2030-2050.
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September 2007, tebal lapisan es di permukaan perairan Arktik 
mencapai rekor terendah. Bahkan karena hal tersebut, terusan Utara-
Barat yang selama ini beku dan menghubungkan Greenland dan Alaska 
dapat dilalui kapal. Lapisan es di kawasan tersebut memang menebal 
kembali saat musim dingin, bahkan pada puncaknya Maret 2008 lebih 
luas dari cakupan es setahun sebelumnya.

Namun, walaupun luasnya bertambah, yang terbentuk adalah 
lapisan es muda berusia setahun yang lebih mudah meleleh. Sementara 
itu, lapisan es abadi cenderung terus berkurang. NSIDC mengukur, luas 
lapisan es abadi di kutub utara rata-rata menurun 44.000 km2 setiap 
tahun.  

”Inilah hal yang harus mendapat perhatian dunia. Yang paling 
merisaukan adalah fakta bahwa es berumur tahunan --yang tidak 
meleleh saat musim panas-- tidak pulih secepat es Arktik yang biasanya 
meleleh,” ujar Serreze. Luas lapisan es yang meleleh saat musim panas 
rata-rata setengah dari es baru yang terbentuk antara September 
hingga Maret. Namun, pada tahun 2007, hampir semua lapisan es yang 
baru terbentuk mencair.

Melelehnya lapisan es di Kutub Arktik juga memusnahkan beruang 
kutub. Satwa lucu ini tak bisa berkembang biak dengan baik karena 
habitatnya yang berupa lapisan es telah mencair.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai gunung es di dunia. 
Pegunungan Himalaya di India mengalami kehilangan es yang cukup 
drastis. Kondisi serupa juga terjadi di Pegunungan Rocky dan Sierra 
Nevada, Amerika Utara. Es juga meleleh di lapisan es Breidalblikkbrea, 
Norwegia. Salju di Greenland juga mencair dengan volume yang lebih 
banyak.

Indikasi kenaikan suhu udara juga bisa dilihat dari fenomena 
mencairnya bongkahan es di Arktik pada akhir Juli 2008. Lapisan es 
seluas 18 km2 itu  pecah dan terlepas dari beting es Arktik di lepas pantai 
utara Pulau Ellesmere, Kanada.

Seperti diketahui, luas total beting es yang bernama Ward Hunt 
itu berkisar 435 km2 dengan tebal sekitar 39 km2.  Lokasi lapisan es ini 
berjarak sekitar 800 km dari Kutub Utara. 

Peristiwa ini merupakan pecahan beting es terbesar. Beberapa pakar 
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memang belum yakin, fenomena itu sebagai akibat dari pemanasan 
global. Namun yang pasti adalah laju pelelehan es tidak sebanding 
dengan pembentukannya.

Menurut Derek Mueller, peneliti dari Universitas Trent, pada tahun 
2002, tim survei telah mendeteksi adanya keretakan pada beting es 
tersebut. Kini, lapisan es yang tersisa tinggal lapisan muda yang belum 
lama terbentuk. Es yang berusia muda lebih mudah mencair daripada 
es yang lama terbentuk. 

Pecahan yang terlepas dari induknya itu sekarang bergerak ke laut. 
Praktis, laju mencairnya bongkahan es tersebut akan semakin cepat jika 
berada di perairan yang hangat.  

Berbagai peristiwa itu memberi pengaruh yang sangat besar 
terhadap volume air laut di seluruh dunia. Sebagian air yang dihasilkan 
dari salju yang mencair juga akan mengalir ke dalam glasier melalui 
patahan-patahan dan alur lubang vertikal (moulin). Cairan itu lalu 
mencapai lapisan batuan di bawahnya yang melubrikasi (melumasi) 
dan mencairkan lapisan es di atasnya.

Gambar 1.4  Kondisi lapisan es di Greenland pada tahun 1992, 2002, 
dan 2005. Lapisan itu cenderung menyusut dari waktu ke 
waktu.
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Di kawasan tropis juga mengalami hal serupa. Salju yang tadinya 
menyelimuti puncak Gunung Jayawijaya, Papua pada tahun 1990 kini 
tak ada lagi. Lapisan es itu mencair sejak tahun 2003 (lihat Gambar 1.5). 

Gambar 1.5  Kondisi tutupan salju di puncak Gunung Jayawijaya pada 
tahun 1990 dan 2003.
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Studi yang digarap Unesco/Rostsea pada tahun 1992 kian 
mengukuhkan bahwa Indonesia tidak luput dari perubahan iklim. 
Berdasarkan riset lembaga internasional tersebut, suhu udara di dua 
kota yang disurvei (Jakarta dan Semarang) terus mengalami kenaikan 
tajam sejak tahun 1865 (lihat Gambar 1.6).

Pada tahun 1865 misalnya, rata-rata suhu udara bulanan di dua kota 
itu baru tercatat sekitar 25,7 oC. Namun pada tahun 2000, suhu rata-
rata udara bulanannya mencapai sekitar 27,5 oC. Jadi, dalam waktu 135 
tahun, suhu rata-rata udara bulanan mengalami kenaikan sebesar 2 oC.

Senada dengan hal itu, National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA) Amerika Serikat juga mencatat kecenderungan kenaikan 
suhu permukaan laut yang terjadi di Indonesia (lihat Gambar 1.7). 
Menurutnya, pada tahun 1950 suhu permukaan laut Indonesia masih 
di kisaran 28,4 oC. Namun pada tahun 2005, suhu muka laut itu sudah 
mencapai angka 29 oC.

Pada bagian lain NOAA juga menggarap riset di empat perairan 
seperti Raja Ampat (Papua Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Komodo 
(Nusa Tenggara Timur), dan Selat Pantar (NTT) sejak tahun 1925 sampai 
2005. Beberapa hasil dari penelitian itu disajikan pada Gambar 1.8, 1.9, 
dan 1.10.

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa suhu muka laut di 
empat perairan tersebut cenderung meningkat sejak tahun 1925 sampai 
2005. Kenaikan paling drastis terjadi di Raja Ampat dan Wakatobi.

Perubahan Curah Hujan
Selain kenaikan suhu seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, dua indikator dari perubahan iklim adalah perubahan pola 
curah hujan dan kenaikan paras muka air laut (sea level rise atau SLR).  

Tidak seperti suhu udara, catatan curah hujan tidak terdo-
kumentasikan dengan baik dan periode rekamannya pun tidak terlalu 
panjang. Menurut Mark Maslin dalam bukunya Global Warming, a very 
short introduction (2004), curah hujan di daratan lintang tinggi (belahan 
utara) meningkat, terutama di sepanjang musim dingin. Fenomena ini 
terjadi di Amerika, Rusia, dan Cina. 
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Gambar 1.8.  Suhu permukaan laut di Raja Ampat, Papua Barat dari tahun 

1925 - 2005 (Sumber NOAA, 2008). Garis merah menunjukkan 
suhu ambang batas pemutih (bleaching threshold temperature) 
dan garis biru adalah suhu rata-rata permukaan air laut.

Gambar 1.9  Suhu permukaan laut di Wakatobi, Sulawesi Tenggara dari tahun 
1925 - 2005 (Sumber NOAA, 2008). Garis merah menunjukkan 
suhu ambang batas pemutih (bleaching threshold temperature) 
dan garis biru adalah suhu rata-rata permukaan air laut.
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Gambar 1.10 Suhu permukaan laut di Komodo, Nusa Tenggara Timur dari 

tahun 1925 sampai 2005 (Sumber NOAA, 2008). Garis merah 
menunjukkan suhu ambang batas pemutih (bleaching threshold 
temperature) dan garis biru adalah suhu rata-rata permukaan air 
laut.

Sebaliknya dengan yang terjadi di subtropis (Afrika) dan tropis 
(Indonesia). Curah hujannya mengalami penurunan. Senada dengan hal 
itu, Naylor dan kawan-kawan (2006) menggambarkan perubahan pola 
hujan seperti pada Gambar 1.11.

Berdasarkan gambar tersebut, perubahan iklim mengakibatkan 
perubahan pola curah hujan. Perubahan itu ditandai dengan terlam-
batnya awal musim hujan. Sedangkan akhir musim hujan terjadi lebih 
cepat. Di sisi lain, walaupun musim hujan itu berlangsung lebih singkat 
namun memiliki intensitas curah hujan yang tinggi.  Dengan semakin 
pendeknya periode musim hujan mengakibatkan periode musim 
kemarau bertambah semakin panjang.  Hal ini terjadi terutama di daerah 
yang terletak di bagian selatan khatulistiwa.

Perubahan pola curah hujan semacam ini sudah mulai terasa di 
pantai utara  Jawa. Menurut hasil analisa yang dilakukan oleh BMKG, awal 
musim sudah mengalami perubahan. Di beberapa wilayah, masuknya 
awal musim sudah semakin mundur. Di beberapa wilayah lain semakin 
maju. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah kenaikan curah hujan 
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yang cukup tinggi pada saat musim hujan cenderung semakin tinggi 
dan lama musim kemarau semakin panjang khususnya di beberapa 
daerah seperti Pantai Utara Banten hingga Jawa Tengah.

Kenaikan Paras Muka Air Laut
Indikator perubahan iklim lainnya adalah kenaikan paras muka 

air laut. Memang, selama ini masih ada perdebatan di antara ilmuwan 
mengenai penyebab kenaikan paras muka air laut. Dengan demikian, 
sangatlah sulit mengatakan bahwa pemanasan global bukanlah satu-
satunya penyebab terjadinya kenaikan paras muka air laut.

Mereka yakin, kenaikan paras muka air laut relatif di suatu lokasi 
tertentu disebabkan oleh perubahan eustasis (bersifat global) dan 
perubahan elevasi tanah yang bersifat lokal. 

Jadi tiap kawasan memiliki penyebab yang berbeda. Namun 
demikian, penyebab kenaikan paras muka air laut relatif itu secara umum 
mencakup 6 faktor yang setiap  lokasi memiliki keunikan tersendiri. 
Keenam faktor itu adalah: 

Gambar 1.11 Perubahan pola hujan sebagai indikator dari perubahan 
iklim (Sumber: Naylor dan kawan-kawan, 2006).

Musim hujan mundur
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1. Kenaikan eustatis muka air laut dunia. Eustasis bermakna perubahan 
paras muka air laut global. Bentuknya yang paling penting saat 
ini adalah berkenaan dengan melelehnya es glasier dan meng-
embangnya air di permukaan laut akibat menghangatnya laut 
secara global. 

2. Penurunan kerak bumi (crustal subsidence) atau naiknya permukaan 
tanah akibat aktivitas tektonik baru (neotectonic). Contoh pada 
kasus ini terjadi di  Pulau Simeleu dan Mentawai. Karena tanahnya 
naik,  maka seakan-akan air lautnya turun.

3. Penurunan seismik permukaan tanah akibat adanya gempa bumi. 
Contohnya di pantai barat Nanggroe Aceh Darussalam yang 
mengalami penurunan permukaan tanah akibat gempa bumi 
26 Desember 2004. Karena tanahnya turun maka seolah-olah air 
lautnya naik.

4. Penurunan yang terjadi secara alami akibat adanya konsolidasi atau 
pemampatan tanah yang masih labil atau sedimen lunak di bawah 
permukaan. Contohnya di pantai utara (Pantura) Jawa seperti DKI 
Jakarta, Semarang, dan lain-lain.  Karena tanahnya turun maka 
seolah-olah air lautnya naik.

5. Penurunan akibat aktivitas manusia karena adanya pengambilan 
air tanah,  pembuatan struktur (beban bangunan), serta ekstraksi 
minyak dan gas. Contohnya DKI Jakarta (laju penurunan permukaan 
tanah 6-12 cm per tahun, lihat Gambar 1.12) dan Semarang (5-9 
cm per tahun, lihat Gambar 1.13) yang mengakibatkan kenaikan 
paras muka air laut relatif akibat beban struktur bangunan dan 
pengambilan air tanah yang berlebihan. Jadi, karena tanahnya 
turun maka seolah-olah air lautnya naik.

6. Variasi yang disebabkan oleh fluktuasi iklim sebagai konsekuensi 
faktor samudra seperti La Nina.  Namun hal ini masih membutuhkan 
penelitian dan data-data pendukung yang akurat. La Nina akan 
membawa aliran air hangat ke wilayah Indonesia. Aliran air hangat 
berasosiasi dengan ketinggian muka air laut tinggi karena air 
hangat menyebabkan pemuaian air laut. Selain itu air hangat 
menyebabkan mudahnya proses penguapan atau konveksi yang 
berasosiasi dengan tekanan rendah.
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Gambar 1.12 Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan 
GPS selama tahun 2002 - 2005, penurunan permukaan 
tanah di DKI Jakarta mencapai 6 - 12 cm per tahun 
(Sumber:  Prof. Hasanuddin Z. Abidin, 2005).
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Gambar 1.13 Rerata penurunan tanah  hasil perhitungan 
menggunakan data seri GPS Geodetik, Pusat Kota 
Semarang. Subsiden terjadi hingga 9,79 km dari garis 
pantai dengan luas area subsiden 83,04 km2..



�0 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

1

Dari keenam penyebab kenaikan paras muka air laut tersebut, hanya 
kenaikan eustatis yang bersifat universal. Faktor-faktor lainnya akan 
memberikan pengaruh dalam berbagai proporsi yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil pengamatan, peningkatan paras muka laut 
akibat meningkatnya temperatur adalah sekitar 1 mm/tahun di dekade 
terakhir ini. Studi yang didasarkan pada pengamatan dan pemodelan 
hilangnya massa glasier dan tutupan es menunjukkan sumbangannya 
terhadap naiknya muka laut rata-rata sebesar 0,2 sampai 0,4 mm/tahun 
pada abad ke-20.  

Permukaan laut selalu berfluktuasi seiring dengan perubahan 
temperatur udara global. Di zaman es ketika suhu bumi 5 oC lebih dingin 
dari sekarang, banyak air laut membeku di dalam glacier dan permukaan 
laut lebih dari 100 m di bawah permukaan yang sekarang (Donn et.al 
1962; Kennett 1982; Oldale 1985). Sebaliknya, selama periode interglacial 
terakhir (120.000 tahun silam) ketika temperatur udara rata-rata 1-2 oC 
lebih panas daripada sekarang, permukaan laut berada sekitar 6 m di 
atas kondisi saat ini (Mercer 1968). 

Berbagai hasil studi menunjukkan, selama abad terakhir ini permu-
kaan air laut cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 
meningkatnya temperatur udara secara global. Penelitian Fairbridge dan 
Krebs 1962; Barnett 1984; Peltier dan Tushingham 1989 menyimpulkan 
bahwa selama abad terakhir ini permukaan laut dunia telah mengalami 
kenaikan sekitar 0,1 sampai 0,25 cm/tahun. Van Der Veen (1988) mem-
perkirakan, paras muka laut global naik sekitar 1,5 mm setiap tahun.

Studi yang dilakukan oleh National Academy of Science Amerika 
(1989) memperkirakan bahwa pada tahun 2100 kenaikan muka air 
laut berkisar antara 0,3 sampai 2 m. Berdasarkan data peningkatan 
suhu permukaan laut dan pencairan es di daerah kutub, International 
Panel For Climate Change, IPCC (1990) memperkirakan bahwa pada 
kurun waktu 100 tahun dihitung mulai tahun 1990 muka air laut akan 
meningkat setinggi 15-90 cm dengan kepastian peningkatan setinggi 
48 cm, seperti diperlihatkan pada Gambar 1.14.

IPCC (2007) menyatakan sejak tahun 1961 sampai dengan 1993 laut 
dunia telah mengalami kenaikan dengan laju rata-rata 1,8 mm/tahun 
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(1,3-2,3 mm/tahun). Sejak tahun 1993 sampai dengan 2003 kenaikan 
muka laut rata-rata 3,1 mm/tahun (2,4-3,8 mm/tahun).

Sementara itu beberapa tempat di Hawai (Nawiliwili, Honolulu, 
Kahului, dan Hilo) kenaikan paras muka air laut berkisar antara 0,1-4 cm 
per dasawarsa atau sekitar 0,1-4 mm per tahun (Gambar 1.15).

Bagaimana dengan Indonesia? Fakta menunjukkan, elevasi (keting-
gian) paras muka air laut relatif di beberapa pantai di Indonesia juga 
mengalami kenaikan. Setidaknya, itulah hasil dari pantauan Badan 
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada tahun 
2002.

Gambar 1.15 Tren kenaikan paras muka air laut di Hawai.
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Berdasarkan catatan stasiun pasang surut di Jakarta, Semarang, Je-
para, Batam, Kupang, Biak, dan Sorong maka elevasi paras muka air laut 
di kawasan tersebut meningkat sejak tahun 1990 hingga kini. Hasil se-
lengkapnya disajikan pada Gambar 1.16 dan 1.17. Dari gambar tersebut, 
laju rata-rata kenaikan paras muka laut adalah 5-10 mm/tahun. 

Hasil analisis data pasang surut di beberapa lokasi kawasan pantai di 
Indonesia menunjukkan, besarnya kenaikan muka laut bervariasi antara 
satu tempat dengan tempat lainnya. Menurut riset ITB (1990), kenaikan 
paras muka air laut per tahun di Belawan adalah 7,83 mm, Jakarta (4,38 
mm), Semarang (9,27 mm), Surabaya (5,47mm). 

Gambar 1.16  Kecenderungan kenaikan elevasi muka air laut di Jakarta, 
Semarang, dan Jepara pada tahun 1980 sampai 2001 
(Sumber data: Bakosurtanal, 2002).

Sementara itu, riset yang digarap Pusat Penelitian dan Pengembang-
an Oseanologi (P3O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
menunjukkan kenaikan paras muka air laut di Panjang, Lampung sekitar 
4,15 mm per tahun. 
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Untuk kawasan Pantura Jawa seperti Jakarta dan Semarang, feno-
mena tersebut merupakan kenaikan paras muka air laut secara relatif. 
Artinya, kenaikan tersebut disebabkan bukan semata-mata oleh peru-
bahan iklim, namun juga oleh berbagai faktor lingkungan setempat se-
perti penurunan tanah akibat penyedotan air tanah berlebihan. 

Penyebab lain dari kenaikan tersebut adalah adanya beban bangun-
an, konsolidasi alami atau pemampatan tanah yang masih labil, 
dan pengambilan air tanah yang berlebihan. Sampai saat ini masih 
sulit menentukan nilai kuantitatif kenaikan paras muka laut akibat 
pemanasan global secara absolut di kawasan tersebut.

Gambar 1.17 Kecenderungan kenaikan elevasi muka air laut di Batam, 
Kupang, Biak, dan Sorong pada tahun 1991 sampai 2000 
(Sumber data: Bakosurtanal, 2002).
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1Penyebab Perubahan Iklim  

Survei membuktikan, dunia mengalami perubahan iklim 
secara drastis. Di berbagai belahan bumi, suhu udara 
senantiasa merangkak naik.  Mengapa suhu udara itu terus 
memanas secara drastis? Lalu, dari kegiatan apa saja yang 
memberi kontribusi besar terhadap kenaikan tersebut?

Kecenderungan suhu permukaan bumi kian panas memang tak 
dapat dipungkiri lagi. Ya, suhu udara di berbagai belahan bumi 
terus meningkat secara periodik. Apa penyebab kian naiknya 

suhu udara tersebut sehingga mengacaukan iklim saat ini?
Ada dua faktor penyebabnya; alami dan ulah manusia. Di sini kita 

tidak akan mengulas penyebab yang pertama (alami). Sebab, hal itu 
terkait dengan proses alam yang sangat panjang (evolusi), dalam 
rentang waktu 4,5 miliar tahun silam. 

Justru yang menarik dicermati adalah perubahan iklim yang 
diakibatkan oleh ulah manusia. Bukan apa-apa, kontribusi manusia 
terhadap perubahan iklim itu kelewat tinggi. Hanya dalam hitungan 
waktu puluhan tahun, suhu muka bumi terus menghangat. Tampaknya 
faktor inilah yang mendominasi perubahan iklim dewasa ini.

Lihat saja gaya hidup manusia modern telah menjadi trend baru. 
Setiap hari, jutaan knalpot mobil di seluruh dunia memuntahkan gas 
polutan ke atmosfer bumi sebagai hasil pembakaran bahan bakar 
minyak. Cerobong-cerobong asap pabrik juga  menyemburkan berbagai 
limbah gas setiap saat. 
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Di lain pihak, aktivitas masyarakat sehari-hari,  disadari atau tidak, ikut 
menyumbang zat asam arang atau karbon dioksida (CO2). Saat memasak 
dengan kompor gas misalnya, api tersebut mengeluarkan CO2.

Masyarakat di negara maju malah lebih parah lagi. Mereka 
mengonsumsi energi listrik jauh lebih besar (sekitar 25 kali lipat) 
daripada yang dipakai negara berkembang. Pembangkit listrik yang 
berasal dari pembakaran batu bara itu tentu saja menyisakan gas buang 
tak ramah lingkungan. 

Kini, atmosfer kita ibarat tong sampah bermacam gas, khususnya 
CO2. Semakin hari jumlahnya terus membumbung tinggi. Bayangkan, 
konsentrasi CO2 di atmosfer sebelum Revolusi Industri tahun 1780 baru 
berkisar 280 part per million (ppm). Namun konsentrasi CO2 saat ini 
mencapai 382 ppm (Stern Review, 2006).

Fenomena itu serupa dengan hasil riset National Research Council 
Amerika yang pada tahun 1983 melakukan pemantauan kadar CO2 di 
Gunung Mauna Loa, Hawaii sejak tahun 1958. Tempat itu dipilih karena 
tidak ada tumbuhan sehingga hasilnya tidak terpengaruh oleh aktivitas 
fotosintesis tumbuhan. 

Hasil pemantauan itu menunjukkan adanya kenaikan kadar CO2 
secara terus-menerus (lihat Gambar 1.18). Akibat kenaikan kadar itu, 
makin banyak sinar infra merah terperangkap oleh CO2 sehingga 
intensitas efek rumah kaca (ERK) akan naik. Hal ini akan menyebabkan 
suhu permukaan bumi akan naik dan menjadi lebih tinggi. Kenaikan 
suhu yang disebabkan oleh kenaikan intensitas ERK itu disebut 
pemanasan global. 

Untuk lebih mudahnya, coba bayangkan bila kita berada di dalam 
rumah kaca (green house). Bukankah suhu udara di rumah kaca lebih 
hangat ketimbang di luar?

Prosesnya sederhana. Sinar matahari yang memancarkan gelombang 
pendek leluasa menerobos masuk ke rumah kaca. Namun ketika bumi 
memancarkan gelombang panjang ke atmosfer, gelombang tadi 
tertahan oleh lapisan kaca. 

Akibatnya, gelombang panjang yang bersifat panas tadi terjebak di 
dalam rumah kaca. Ia tidak bisa menuju ke lingkungan luar karena terta-
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Gambar 1.18  Konsentrasi karbon dioksida (CO2) yang diukur di 
Mauna Loa, Hawaii sejak tahun 1960 sampai 2006 ini 
cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan semacam ini 
memicu suhu udara di muka bumi menjadi lebih hangat. 
(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/global_warming). 

han oleh lapisan kaca. Akibatnya, suhu di dalam rumah kaca meningkat 
karena efek pemanasan dari bumi tertahan di atap kaca tadi.

Lapisan kaca pada green house punya peran serupa dengan gas-
gas CO2, dinitoksida (N2O), metana (CH4), sulfurheksafluorida (SF6), 
perfluorokarbon (PFCS), dan hidrofluorokarbon (HFCS) di atmosfer. 
Karena itulah keenam gas itu disebut sebagai gas rumah kaca (GRK). 

Di atmosfer, GRK berperilaku seperti lapisan kaca. Artinya, gas itu 
meloloskan gelombang pendek yang dipancarkan matahari menuju 
bumi. Namun, ketika gelombang tersebut berubah menjadi gelombang 
panjang yang dipancarkan bumi, gas itu malah menahannya. Dengan 
kata lain, radiasi matahari yang datang ke bumi tidak seluruhnya dapat 
dipantulkan bebas ke atmosfer namun terperangkap oleh gas-gas tadi. 
Akibatnya, suhu udara menjadi lebih hangat.

Fenomena semacam ini juga terjadi ketika akan turun hujan. 
Bukankah badan kita merasa gerah ketika awan tebal menyelimuti 
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bumi? Hal ini disebabkan proses penglepasan panas dari bumi menuju 
atmosfer tertahan oleh awan tebal tadi. Akibatnya, suhu udara di 
permukaan bumi yang terselimuti awan tebal akan  meningkat.

Efek Gas Rumah Kaca
Untuk lebih mudah memahami efek gas rumah kaca, silakan amati 

Gambar 1.19 berikut ini. Kini, atmosfer bumi dilapisi oleh gas rumah 
kaca. Ketika matahari memancarkan radiasinya ada dua proses alami 
yang terjadi.

Gambar 1.19  Proses efek gas rumah kaca.

Pertama, sebagian radiasi matahari itu tertahan gas rumah kaca dan 
dipantulkan ke luar angkasa. Besarnya radiasi matahari (infrared) yang 
dipantulkan dan tidak sampai di permukaan bumi ini mencapai 103 
watt per m2. 
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Proses kedua, sisa dari radiasi matahari tadi menerobos gas rumah 
kaca menuju permukaan bumi. Menurut perhitungan, radiasi netto 
matahari yang masuk hingga ke bumi itu mencapai 240 watt per m2. 

Pada proses inilah bumi lalu menyerap radiasi tadi dan meng-
hangatkannya. Di sini besarnya radiasi matahari mencapai 168 watt 
per m2. Selanjutnya, oleh bumi radiasi tadi diubah menjadi panas 
yang menyebabkan emisi gelombang panjang (infrared). Gelombang 
panjang ini lalu dipancarkan menuju atmosfer.

Dalam kondisi normal, gelombang panjang ini leluasa menuju 
luar angkasa. Namun ketika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer 
berlimpah, gelombang panjang ini tertahan oleh gas rumah kaca. 
Gelombang panjang tadi tidak mampu menerobos ke angkasa luar.

Ironisnya, gelombang panjang yang tertahan oleh gas rumah kaca 
tadi malah dipantulkan lagi menuju bumi. Praktis, permukaan bumi 
menerima lebih banyak panas hasil dari pantulan gelombang panjang 
tadi. Besarnya mencapai 168 watt per m2. Fenomena inilah yang 
membuat suhu permukaan bumi mengalami kenaikan.

Sumber Emisi CO2
Lalu, dari mana saja gas rumah kaca tadi berasal?  Coba perhatikan 

Gambar 1.20. Berdasarkan hasil perhitungan, konsentrasi CO2 di atmos-
fer bumi mencapai 750 gigaton karbon per tahun (Gtc/th).

Jelas bahwa kontribusi manusia sangat besar. Bukan apa-apa, di 
bidang transportasi udara misalnya, kadar karbon yang diemisikan ke 
atmosfer mencapai 5,5 Gtc/th. Gas ini berasal dari hasil pembakaran 
bahan bakar fosil seperti aftur.

Sebagai contoh, UNWTO (United Nation for World Tourism 
Organization) memberikan gambaran bahwa di sektor pariwisata, para 
pelancong yang menggunakan moda transportasi udara memberikan 
kontribusi emisi gas rumah kaca paling tinggi dibandingkan jika mereka 
menggunakan moda transportasi yang lain (kereta api, mobil, kapal, 
bus) (Gambar 1.21). Kontribusi emisi gas rumah kaca para pelancong 
tersebut dihitung berdasarkan sumbangsih emisi gas rumah kaca per  
orang penumpang  per kilometer (kg co2-e/pkm).
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Dari gambar 1.21 tersebut terlihat bahwa penumpang dengan 
menggunakan pesawat udara dengan jarak tempuh kurang dari 500 
km akan menyumbangkan emisi CO2 yang lebih besar dibandingkan 
dengan penumpang yang menggunakan pesawat udara untuk jarak 
tempuh lebih besar dari 2.000 km. Hal ini dapat dimaklumi karena 
pembakaran paling banyak diperlukan saat pesawat tidak take off dan 
landing.

Gambar 1.20  Jumlah emisi karbon di atmosfer dan karbon yang 
mampu diserap oleh vegetasi (hutan) dan laut.
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Gambar 1.21   Emisi karbon dioksida untuk berbagai moda transportasi 
(Sumber: UNWTO-UNEP-WMO, 2008).

Di sektor industri, emisi bahan bakar fosil yang dilepas ke atmosfer 
juga mencapai angka 5,5 Gtc/th. Besarnya emisi karbon ini juga serupa 
dengan yang dihasilkan dari kegiatan kapal-kapal laut.

Sumber lain bisa berasal dari pengrusakan hutan (deforestrasi) yang 
mengemisikan karbon sekitar 0,9 Gtc/th. Perubahan penggunaan lahan 
menjadi nonvegetasi juga memiliki andil tersendiri bagi peningkatan 
karbon di atmosfer. Hitungan kasar menyebutkan, karbon yang diemisi-
kan mencapai 1,5 Gtc/th, walaupun ada juga karbon yang diserap (0,5 
Gtc/th).

Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, kita tampaknya perlu peduli 
pada hamparan vegetasi dan laut kita. Sebab, tanpa keduanya, atmosfer 
bumi mengalami kehancuran.

Pada hamparan hutan misalnya, karbon yang dilepas dari proses 
respirasi (mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida) 
mencapai 540 Gtc/th. Namun pada siang hari, vegetasi itu mampu 
menyerap karbon dioksida dari proses fotosintesis sebesar 610 Gtc/th.  
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Gambar 1.22  Berbagai kegiatan yang menghasilkan emisi karbon di 
atmosfer.

Itu artinya, hamparan hutan mampu membersihkan emisi karbon di 
atmosfer sebesar 70 Gtc/th. Suatu jumlah yang sangat besar tentunya.

Begitu juga laut. Hamparan laut yang dihuni antara lain oleh 
ganggang itu mampu menyerap karbon sebesar 50 Gtc/th. Angka 
ini lebih besar dibandingkan dengan emisi karbon yang dikeluarkan 
laut tersebut, yakni sebesar 40 Gtc/th. Seperti diketahui, ganggang 
melakukan proses fotosintesis, yakni menyerap CO2 di atmosfer dan 
melepaskan oksigen ke atmosfer.

Sekarang kita perhatikan Gambar 1.22, 1.23, dan 1.24. Tampak bahwa 
atomosfer bumi dalam kondisi sakit parah. Bayangkan, di berbagai 
belahan dunia kegiatan tak ramah lingkungan terus terjadi dan semakin 
tinggi intensitasnya.

Baik di negara maju maupun berkembang memiliki andil yang besar. 
Di negara maju misalnya, industrialisasi dan transportasi (baik darat, laut, 
maupun udara) yang sangat tinggi mobilitasnya ikut andil besar dalam 
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Gambar 1.23 Emisi CO2 yang berasal dari kegiatan industri di berbagai 
belahan bumi (satuan dalam ribuan ton) (Sumber: Mark 
Maslin, 2004).

mengotori atmosfer bumi. Konsumsi energi yang dibutuhkan keluarga 
di negara maju juga kelewat tinggi. Padahal, ini semua menghasilkan 
emisi karbon yang sangat besar di atmosfer.

Di negara berkembang, jumlah kendaraan bermotor yang terus 
bertambah semakin menyesakkan paru-paru dunia. Sarana infratruktur 
jalan yang tidak tertata dengan baik mengakibatkan kemacetan lalu 
lintas. Mobil-mobil tua yang bertaburan di negara berkembang, menjadi 
biang keladi emisi karbon. Dampaknya, emisi karbon pun semakin 
tinggi.

Masalah lain yang dihadapi negara berkembang bukan cuma itu 
saja. Penggundulan hutan terjadi di mana-mana. Di musim kemarau, 
hamparan hutan dan lahan juga kerap terbakar. Kondisi ini menciptakan 
emisi karbon yang sangat besar di atmosfer.

Mengenai kondisi hutan di Indonesia, laju penurunan penutupan 
hutan pada periode 1997-2000 untuk berbagai wilayah dapat dilihat 
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Gambar 1.24  Emisi CO2 yang berasal dari perubahan penggunaan 
lahan di berbagai belahan bumi (satuan dalam ribuan 
ton) (Sumber: Mark Maslin, 2004). 

Gambar 1.25  Laju penurunan penutupan hutan pada 1997 - 2000 
(ribu ha per tahun).
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pada Gambar 1.25. Namun pada periode 2000 - 2005 laju penurunan 
penutupan hutan berkurang menjadi sebesar 1,08 juta ha pertahun. 
Sedangkan Walhi pada tahun 2007 menghitung laju kerusakan hutan 
per tahun mencapai 2,7 juta ha.

Hutan dalam konteks perubahan iklim dapat berperan sebagai 
carbon sink (penyerap karbon), carbon storage (penyimpan karbon), 
maupun carbon source (pengemisi karbon). Deforestrasi dan degradasi 
bisa meningkatkan source, sedangkan aforestrasi, reforestrasi dan 
kegiatan penanaman lainnya meningkatkan sink dan storage. Emisi 
gas rumah kaca yang terjadi di sektor Land Use-Land Use Change and 
Forestry (LULUCF) Indonesia bersumber dari deforestrasi (konversi hutan 
untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, permukiman, 
pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas 
hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, pembukaan lahan 
dengan membakar (slash and burn), dan perambahan).

Secara keseluruhan, Indonesia menduduki peringkat ke-15 di dunia 
penyumbang emisi gas rumah kaca. Namun dari sektor kerusakan 
hutan (deforestasi dan kebakaran hutan), Indonesia diklaim sebagai 
penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-3 di dunia (Gambar 
1.26).

Gambar 1.26  Negara yang masuk 25 besar penyumbang emisi karbon 
dioksida.
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Sekitar 60% dari emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor 
LULUCF (Indonesia: The First National Communication, 1999). Terdapat 
publikasi ilmiah internasional yang menyatakan bahwa kebakaran 
hutan dan ladang gambut di Indonesia pada tahun 1997 menyumbang 
13 - 40% emisi karbon tahunan dunia [Page et al., 2002]. Walaupun 
hal tersebut masih menjadi perdebatan para pakar dalam teknik 
perhitungannya, namun Indonesia perlu melakukan upaya penurunan 
kebakaran hutan dan lahan.

Dampak yang paling terasa dari fenomena ini adalah naiknya suhu 
udara secara global. Akankah perubahan iklim global ini menjadi ancam-
an serius bagi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia?



Apa Itu Perubahan Iklim? ��

1
Peran Laut 

dalam Perubahan Iklim

Seberapa besar laut berperan dalam perubahan iklim? Para 
ilmuwan yakin, sejak revolusi industri laut sangat berperan 
dalam mendinginkan suhu udara global. Namun ketika 
pemanasan global terjadi secara spektakuler dan drastis, laut 
malah bisa menjadi sumber emisi gas rumah kaca, terutama 

karbon dioksida. 

Sejak tahun 1960-an para ilmuwan mengembangkan model 
iklim untuk membantu memahami peran laut dalam mengatur 
iklim. Mereka berkesimpulan, sepanjang abad ke-20, laut telah 

mengurangi sekitar separuh dari pemanasan suhu permukaan akibat 
meningkatnya gas rumah kaca. 

Hal itu didasarkan atas riset mereka seperti dipublikasikan NASA AS 
(Juni 1999). Ternyata di daerah timur, suhu udaranya cenderung menurun 
meskipun sering mengalami El Nino. Kasus lain, suhu udara rata-rata di 
Samudra Pasifik meningkat lebih rendah daripada yang semestinya. Itu 
semua terjadi lantaran laut mampu menunda pemanasan global ke 
arah kutub secara efektif.

Namun para ilmuwan diselimuti keraguan. Akankah laut sebagai 
peredam pemanasan global semacam itu mampu berperan dalam 
jangka waktu yang panjang? Jawaban dari pertanyaan ini masih menjadi 
diskusi menarik di antara para ilmuwan. 

Sebagian ilmuwan pesimis terhadap kestablian pola sirkulasi laut 
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dalam menahan  suhu yang terus meningkat, gas rumah kaca yang 
melonjak, dan air tawar yang berlimpah akibat melelehnya es di kutub. 
Betapa tidak, bertambahnya air tawar dari kutub itu mengakibatkan 
salinitas (kadar garam) air laut menjadi rendah. 

Akibatnya, titik bekunya meningkat. Dengan bertambahnya es 
di permukaan air laut, akan mengurangi pertukaran panas. Hal ini 
mengakibatkan perubahan sistem sirkulasi samudra yang pada 
gilirannya mempengaruhi iklim global.

Interaksi Fisik dan Kimiawi
Secara umum, interaksi laut dengan atmosfer terjadi dalam dua cara; 

fisik dan kimiawi. Secara fisik, interaksinya terjadi melalui pertukaran 
panas, air, dan momentum. Harap dicatat, bumi didominasi oleh laut. 
Sekitar 70% luas permukaan bumi berupa laut. Selain itu, sekitar 97% air 
permukaan di muka bumi berupa laut.

Dengan demikian laut menyimpan sejumlah energi yang sangat 
besar dalam bentuk panas. Selain itu, laut juga memiliki inersi panas 
yang relatif besar. Artinya, laut tahan terhadap perubahan panas. 

Riset membuktikan, variasi suhu dan salinitas mengendalikan arus 
vertikal. Akibatnya, air yang segar dan lebih hangat akan mengalir ke 
atas. Sedangkan air yang lebih dingin dan padat cenderung menuju ke 
laut dalam (deep sea). 

Melalui sistem sirkulasi laut yang sangat kompleks, laut dan atmosfer, 
keduanya sama-sama mendistribusikan panas dan mengatur iklim. 
Sirkulasi ini membawa sejumlah panas yang menghasilkan iklim yang 
lebih moderat di kawasan daratan dekat dengan laut. Sebagai contoh, 
pada musim dingin, London lebih hangat dibandingkan Toronto. 
Padahal,  letak London lebih dekat dengan kutub utara.

Sementara itu, interaksi secara kimiawi bisa diterangkan sebagai 
berikut. Seperti diketahui, laut merupakan sumber karbon dioksida 
sekaligus penyerap gas rumah kaca. Bukan apa-apa, ketika laut terkena 
panas matahari, ia akan mengeluarkan uap air ke atmosfer. Uap air 
seperti ini menjadi bagian dari gas rumah kaca.

Selain uap air, CO2 paling berpengaruh terhadap efek rumah kaca. 
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Gambar 1.27  Mekanisme pompa biologis yang menentukan 
konsentrasi CO2 di laut (Sumber: NASA Facts, 1999).
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Gas yang diemisikan ke atmosfer itu berasal dari berbagai aktivitas 
manusia. Selain itu, hampir semua CO2 di bumi ini tersimpan di dasar 
laut. 

Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa seandainya pola sirkulasi 
lautan terganggu, maka lautan dapat menjadi sumber karbon dan bukan 
lagi sebagai penyimpan karbon. Itu artinya tingkat CO2 di atmosfer 
meningkat jauh lebih tinggi daripada konsentrasi saat ini.

Secara teori, apabila aerosol -- partikel tersuspensi yang bersifat 
padat atau cair di atmosfer--yang mengandung besi jatuh di laut maka 
ia  akan menjadi semacam pupuk yang bisa merangsang peningkatan 
populasi plankton. Plankton-plankton inilah yang memanfaatkan 
CO2 dalam proses fotosintesis (Gambar 1.27). Akibatnya, emisi CO2 di 
atmosfer berkurang. Dengan begitu, pemanasan global bisa dikurangi.

Pompa Fisik dan Biologis
Sementara itu, menurut Beatriz M Balino et all (2000), peredaran 

karbon, baik dalam bentuk organik maupun anorganik, dari permukaan 
laut ke laut dalam (deep sea) ditentukan oleh proses-proses fisik dan 
biologi. Proses-proses ini biasa disebut pompa fisik (physical pump 
atau pompa daya larut) dan pompa biologis (biological pump) seperti 
terlihat pada Gambar 1.28. Kedua pompa ini bertindak meningkatkan 
konsentrasi CO2 di dalam laut. 

Pompa fisik dibangkitkan oleh sirkulasi balik laut yang lamban dan 
lebih mudah terlarutnya CO2 di air dingin daripada air hangat. Massa air 
yang hangat dan rapat di laut lintang tinggi, terutama  di Atlantik  Utara  
dan  Southern Ocean, menyerap CO2 atmosfer sebelum tenggelam (sink) 
ke dalam laut. 

Air yang tenggelam ini akan diimbangi oleh transpor vertikal 
(upwelling) di bagian laut lainnya. Air yang naik ke atas ini akan menjadi 
hangat ketika mencapai permukaan sehingga CO2 sulit larut. Sebagian 
di antaranya akan terlepas ke atmosfer (outgassing). 

Di sisi lain, CO2 atmosfer masuk ke laut melalui pertukaran gas yang 
tergantung pada kecepatan angin dan perbedaan tekanan parsial di 
antara permukaan air dan udara di atasnya. Jumlah CO2 yang diserap 
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oleh air laut juga merupakan fungsi dari temperatur melalui efek 
kedayalarutan. 

Daya larut bertambah jika temperatur turun sehingga permukaan 
air yang dingin akan mengambil CO2 lebih banyak daripada air yang 
hangat. Sebaliknya, pada suhu udara yang naik, daya larutnya berkurang 
sehingga permukaan air hangat itu menyerap CO2 lebih sedikit.

Sirkulasi termohalin (densitas yang dikontrol temperatur dan 
salinitas) di laut dapat digambarkan sebagai sebuah sabuk berjalan 
(conveyor belt). Air permukaan yang asin dan hangat yang mencapai 
lintang tinggi Atlantik Utara di musim dingin menjadi dingin dan 
tenggelam jauh ke kedalaman. Proses ini disebut pembentukan air 
dalam (deep water formation). 

Dari sini ia memulai perjalanannya ke arah selatan dan bergabung 
dengan air dalam yang dingin yang baru terbentuk di Antartika. 
Beberapa di antaranya lalu mengalir keluar di dasar lautan di basin 
Atlantik, Hindia, dan Pasifik. 

Air ini kembali ke Atlantik Utara sebagai aliran permukaan, terutama 
melalui upwelling di Samudra Pasifik dan Hindia. Air dalam (deep waters) 
menjadi kaya berbagai nutrisi penting (seperti N, P, dan Si) serta CO2 

yang diperoleh dari dekomposisi bahan organik di air dan sedimen 
selama peredarannya. Siklus lengkap conveyor belt ini memerlukan 
waktu sekitar 1.000 tahun.

Di sisi lain, proses fotosintesis fitoplankton membutuhkan zat 
hara (nutrisi) dan CO2. Beberapa bahan organik yang dihasilkan lalu 
diedarkan melalui jaring-jaring makanan di laut bagian atas (upper 
ocean). Beberapa bagian lainnya tenggelam ke dasar laut. Karbon ini lalu 
kemudian dimineralisasi kembali menjadi CO2.  Sementara itu, sebagian 
kecil terkubur dalam sedimen di dasar samudra.

Karbon dioksida yang disalurkan melalui jaring-jaring makanan 
klasik seperti fitoplankton besar dan makrozooplankton akan mengha-
silkan ekspor karbon yang besar ke kedalaman. Sebaliknya, CO2 yang 
diambil oleh fitoplankton kecil dan dimakan oleh mikrozooplankton se-
bagian besar akan disirkulasikan kembali di permukaan laut sehingga 
ekspor ke kedalaman menjadi minimal.
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Penyerapan karbon oleh fitoplankton organisme mikroskopis yang 
hidup di permukaan laut yang terkena sinar matahari berikut ekspornya 
ke bagian dalam laut dan sedimen laut disebut pompa biologis. 
Fitoplankton adalah mesin bagi pompa biologis.

Pompa biologis memainkan peranan penting dalam menyerap 
CO2 di atmosfer. Tanpa adanya fotosintesis di laut, konsentrasi CO2 di 
atmosfer akan menjadi 1.000 ppm. Coba bandingkan dengan kondisi 
CO2 saat ini yang baru mencapai 365 ppm. 

Sebaliknya, jika pompa biologis berfungsi dengan efisiensi maksi-
mum, maka  tingkat  CO2  di atmosfer akan turun menjadi 110 ppm. Mes-
kipun penting, sejauh ini pompa biologis masih belum banyak diukur. 

Distribusi CO2 di Laut Global
Survei menarik tentang kondisi CO2 di laut disajikan pada Gambar 

1.29. Berdasarkan gambar tersebut, penyerapan (uptake) dan pelepasan 
gas (outgassing) CO2 tidak terdistribusi secara merata di laut global. 

Terlihat bahwa Samudra Pasifik di khatulistiwa merupakan sumber 
alami CO2 yang kontinyu di laut. Hal ini disebabkan oleh kombinasi 
antara upwelling yang kuat dari air yang kaya CO2 dan kegiatan biologis 

Gambar 1.29  Distribusi CO2 di laut global (Sumber: JGOFS, 2000).
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yang rendah. Sebaliknya, Atlantik Utara adalah kawasan yang paling 
kuat dalam mengambil CO2 di laut global.

Sementara itu, perairan Atlantik Utara yang dingin banyak menyerap 
CO2 dari atmosfer. Inilah  salah satu kawasan laut yang lebih produktif 
secara biologis akibat pasokan nutrien yang berlimpah. Kondisi ini 
berlawanan dengan Samudra Pasifik di khatulistiwa.

Southern Ocean juga merupakan kawasan penyerapan CO2 yang 
penting. Di situ massa air permukaan yang dingin tenggelam. Kegiatan 
biologisnya kadang-kadang juga tinggi.

Di era praindustri, pelepasan dan penyerapan CO2 seimbang. Namun 
sejak revolusi industri, penambahan emisi antropogenik secara dramatis 
telah mengakibatkan laut menjadi penyerap bersih (net sink) bagi CO2. 

Bayangkan, sekitar 6 petagram karbon (Pg C)  per tahun dilepaskan 
ke atmosfer sebagai hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. Untuk 
diketahui 1 Pg setara dengan 1 gigaton atau 1.000 juta ton. Akibat  
meningkatnya konsentrasi karbon di atmosfer ini, gradien tekanan 
parsial antara atmosfer dan laut mengalami perubahan. 

Dengan demikian, penyerapan CO2 oleh laut meningkat sekitar 2,2 
Pg per tahun. Angka itu berarti sepertiga dari emisi total karbon an-
tropogenik. Penyerapan CO2 antropogenik ini sebagian besar dikontrol 
oleh pompa fisik seperti terlihat pada Gambar 1.30.

Perkiraan regional dan global dari distribusi karbon antropogenik 
di laut saat ini sedang dibuat. Salah satu hasilnya, seluruh kolom air di 
Atlantik Utara dekat kutub terkontaminasi oleh CO2 antropogenik. 

Lebih menarik lagi jika kita membandingkan hasil ini dengan data 
chlorofluorocarbon (CFC-11) didapatkan distribusi yang serupa. Hal 
ini cukup mengejutkan. Bukan apa-apa, CFC-11 merupakan zat kimia 
buatan manusia yang hanya diperkenalkan sejak akhir Perang Dunia 
ke-2. Sedangkan karbon antropogenik telah memasuki laut lebih dari 
dua abad lamanya.

Saat ini banyaknya CO2 yang diserap laut tidaklah tetap, tergantung 
beberapa faktor. Sebut saja pelepasan CO2 di Pasifik khatulistiwa, lebih 
dipengaruhi oleh El Nino. Pengamatan Joint Global Ocean Flux Study 
(JGOFS, 2000) menunjukkan, selama tahun El Nino, fluks CO2 dari laut 
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ke atmosfer dapat berkurang hingga 50% dibandingkan dengan tahun 
bukan El Nino. 

Itu artinya, selama dekade yang didominasi oleh kejadian El Nino kuat, 
misalnya tahun 1990-an, laut dapat menyimpan beberapa Pg C lebih 
tinggi daripada selama periode normal. Jadi, siklus ENSO merupakan 
pengendali utama dalam variabilitas antartahunan pertukaran CO2 

antara laut dan atmosfer. Peran dari gangguan iklim lainnya dalam 
penyerapan CO2 saat ini masih diteliti.

Gambar 1.30  Skema pompa fisik yang mengatur penyerapan CO2 
atmosfer oleh laut (Sumber: JGOFS, 2000).
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Keindahan biota bawah laut di Indonesia
Foto: COREMAP-DKP
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Dunia Diambang Kehancuran

Nasib dunia kini berada di ambang kehancuran. Bisa jadi 
kekacauan iklim dunia seperti yang digambarkan melalui film 
”The Day After Tomorrow” menjadi kenyataan. 
Di film yang menegangkan itu disuguhkan betapa manusia 
tak kuasa menghadapi berbagai bencana yang dimulai dari 
retaknya lapisan es di Kutub Utara (Arktik) 

akibat pemanasan global. 

Badai berkekuatan besar yang selama ini tak pernah terjadi, tiba-
tiba menghantam beberapa kota di Amerika Serikat. Gedung-
gedung pencakar langit roboh. Puing-puingnya diterbangkan 

angin lalu menghantam apa saja yang dilaluinya. Mobil-mobil juga 
seperti selembar kertas yang tertiup angin. Jeritan dan tangisan manusia 
sungguh tak berarti meratapi kepergian para korban.

Di film An Inconvenient Truth yang dibuat Mantan Wapres AS Albert 
Al Gore, kita juga dibuat tersentak. Film yang mendapat penghargaan 
Oscar dan Nobel bagi si pembuatnya itu menampilkan berbagai fakta 
terjadinya pemanasan global di belahan bumi.

Film itu merekam lapisan es di Benua Arktik yang mencair akibat 
pemanasan global. Tak ada lagi lapisan es yang menyelimuti Gunung 
Kilimanjaro di Afrika. Padahal, sebelum fenomena pemanasan global, 
gunung tersebut masih berselimutkan salju. 
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Dampak Sangat Parah
Berdasarkan laporan ilmiah lainnya, kita juga tersentak melihat 

laporan ilmiah yang dilansir Stern Review (2006). Laporan itu memberi 
peringatan kepada kita semua bahwa jika pada akhir abad ini tidak ada 
upaya serius untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca maka suhu 
udara dunia diprediksi mengalami kenaikan sebesar 6 oC. Dampak 
kenaikan suhu sebesar itu sangatlah parah.

Bayangkan, kenaikan suhu udara dunia sekitar 3 oC saja akan 
mengakibatkan hasil panen di Afrika dan Timur Tengah turun sebesar 
35 persen. Dampak berikutnya,  sekitar 550 juta orang bakal terancam 
kelaparan.

Masih menurut laporan tersebut, jika kenaikan suhu udara dunia 
diskenariokan sebesar 2 oC maka berdampak pada banyak hal. Di 
antaranya, sekitar 40 persen spesies dunia terancam punah.

Selain itu, lebih dari 4 miliar orang bisa menderita kekurangan air. Di 
bagian lain, 200 juta orang terkena kelaparan dan 60 juta orang Afrika 
bakal terpapar malaria.

Korban tewas tentu akan berderet panjang. Ingatan kita belum 
hilang ketika pada tahun 2003 sekitar 35.000 orang Eropa tewas akibat 
gelombang panas. Kondisi ini bisa saja menjadi sesuatu yang lumrah 
terjadi di kemudian hari.

Skenario ilmiah lainnya disajikan pada Gambar 2.1. Di situ dikatakan 
kondisi dunia pada tahun 2050 sangatlah mengerikan. Bukan apa-apa, 
hutan-hutan di kawasan Kanada, Rusia, dan Amazon rusak akibat panas 
dan kekeringan.

Selain itu, topan dan badai juga mengancam di Florida serta 
bagian selatan Amerika Serikat. Fenomena ini bakal membangkrutkan 
perusahaan asuransi. Kas mereka jebol untuk mengganti kerusakan 
barang yang diasuransikan para pelanggannya itu. 

Bagi para penikmat olah raga ski juga harus gigit jari. Maklum, resor 
ski di Pegunungan Alpen ditutup karena kekurangan salju. Lebih parah 
lagi adalah pantai-pantai di Mediterania akan hilang seiring dengan 
meningkatnya permukaan air laut.

Spanyol dan Sicilia pun tak luput dari dampaknya. Kawasan itu akan 
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menjadi gurun akibat pergerakan Gurun Sahara dari Mediterania ke 
arah selatan kedua negara itu.

Masih menurut skenario tadi, di kawasan Timur Tengah juga bakal 
kekurangan pasokan air. Delta Sungai Nil akan menghilang. Bahkan, 
Kepulauan Maladewa yang selama ini terkenal keelokan pantai dan 
kehidupan dasar lautnya bakal tercoret dari peta dunia. Pulau-pulau 
kecil itu akan tenggelam.

Bangladesh pun sama saja. Sepertiga bagian dari kawasan 
Bangladesh terancam hilang terendam air laut.  Produksi beras di negara 
itu akan turun sekitar 10 persen. Produksi gandum di Bangladesh akan 
turun sepertiga pada 2050 dibandingkan dengan produksi saat ini jika 
kenaikan suhu itu terjadi.

Pemanasan global akan berpengaruh terhadap produktivitas 
tanaman pangan dan ketersediaan air. Studi yang sudah ada 
menunjukkan, produktivitas padi di Cina akan menurun 5-12 persen 
apabila suhu udara mengalami kenaikan 3,6 oC.

Gambar 2.1  Skenario kondisi dunia pada tahun 2050 akibat pemanasan 
global. 
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Mengimbas ke Segala Sektor
Berdasarkan berbagai fakta, pemanasan global memang sudah 

melanda ke segala penjuru bumi. Fenomena seperti itu dapat dilihat 
berdasarkan perubahan iklim yang sedang terjadi. Setidaknya, ada 
empat indikator terjadinya perubahan iklim terutama di wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil (lihat Gambar 2.2).
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Pertama, perubahan suhu atmosfer dan suhu air laut. Semakin 
tingginya emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah mengubah konsentrasi 
gas di atmosfer. Dampaknya, atmosfer bumi pun mengalami perubahan. 
Suhu udara semakin tinggi karena tidak terjadi proses pendinginan. 
Begitu juga dengan suhu air laut. Di lintang rendah, kenaikan suhu 
udara memicu suhu air laut meningkat.

Kedua, perubahan pola angin. Fakta menunjukkan, frekuensi dan 
intensitas angin besar (badai) di belahan bumi berlintang tinggi semakin 
meningkat. 

Ketiga, perubahan presipitasi dan pola hidrologi. Yang termasuk 
presipitasi adalah hujan salju di lintang tinggi dan curah hujan di lintang 
rendah.

Keempat, terjadi kenaikan permukaan air laut. Besar-kecilnya 
kenaikan itu bervariasi, tergantung banyak hal seperti letak lintang dan 
bujur dari kawasan pantai.

Dua indikator yang disebutkan terakhir mengakibatkan perubahan 
fisik lingkungan. Akibat kenaikan paras muka air laut misalnya, menim-
bulkan genangan di lahan rendah dan rawa di daerah pesisir dan pulau-
pulau kecil. 

Di samping itu, erosi pantai juga meningkat. Ketika pola angin 
berubah ditambah dengan adanya kenaikan paras muka air laut maka 
fisik lingkungan berubah. Perubahan itu meliputi:

- Terjadinya gelombang ekstrim dan banjir.
- Intrusi air laut ke sungai dan air tanah.
- Kenaikan muka air sungai di muara sungai karena terbendung 

oleh paras muka air yang naik.
- Perubahan pasang surut dan gelombang.
- Perubahan pola endapan sedimen.

Dari berbagai perubahan fisik lingkungan tersebut, dampak 
terparah dialami pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak itu 
mengancam morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber 
daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, dan pariwisata bahari. Kalau 
sudah begini, nasib bumi terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
memang benar-benar diambang kehancuran.
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Hal ini dapat dimaklumi karena wilayah pesisir merupakan kawasan 
pertemuan antara darat dan laut.  Posisi strategis ini banyak diman-
faatkan untuk berbagai kepentingan seperti permukiman, pariwisata, 
transportasi, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Bisa dibayang-
kan kalau kawasan ini terkena dampak perubahan iklim, kerugian yang 
ditimbulkan sangatlah besar. 

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah 
kenaikan paras muka air laut (sea level rise atau SLR). Sebab, fenomena ini 
berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi 
itu bervariasi, tergantung kondisi geografi.

Nicholls et al (1999) menghitung jumlah penduduk di berbagai 
kawasan pesisir yang terkena banjir (genangan) akibat kenaikan paras 
muka air laut. Menurutnya, saat ini sekitar 200 juta orang atau sekitar 
4% populasi dunia bermukim di kawasan dataran banjir (floodplain). 

Jika tak ada kenaikan paras muka air laut, diperkirakan sekitar 10 
juta orang per tahun terkena banjir (genangan). Jumlah tersebut kian 
meningkat dengan bertambahnya penduduk di wilayah pesisir. Daerah 
yang rentan terhadap banjir  adalah Kepulauan Karibia dan pulau-pulau 
kecil di  Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan kawasan yang 
sangat rentan adalah selatan Asia, Asia Tenggara, dan Pantai Afrika.

Akibat kenaikan paras muka air laut setinggi 45 cm saja (skenario 
tengah IPCC) pada tahun 2080 seperti yang diskenariokan Nicholls 
maka 10 juta orang yang bermukim di pantai Afrika (barat dan timur 
Afrika serta selatan Mediterania) punya risiko terkena banjir. Bahkan di 
selatan Asia lebih parah lagi. Ia memprediksi, lebih dari 50 juta orang 
berisiko terkena banjir tiap tahun (lihat Gambar 2.3).

Genangan di Lahan Rendah dan Erosi Pantai
Daerah pesisir yang memiliki dataran rendah seperti Pantura Jawa,  

pantai timur Sumatera, Kalimantan, pantai selatan Sulawesi, serta 
pulau-pulau kecil berelevasi rendah sangat rentan terhadap kenaikan 
paras muka air laut karena kawasan ini akan tergenang. Akibat peng-
genangan tersebut, garis pantainya akan mundur, bergeser ke arah da-
rat sejauh D1 (dari titik A ke titik B) (Lihat Gambar 2.4). 
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Jauh-dekatnya pergeseran tersebut tergantung dari kemiringan 
pantai. Semakin landai pantai kian luas genangan yang terjadi (Gambar 
2.5). 

Gambar 2.4  Keseimbangan pantai baru akibat SLR.

Gambar 2.5  Genangan SLR di pantai yang terjal dan landai.

SLR

b
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Salah satu cara sederhana untuk menghitung kemunduran garis 
pantai akibat SLR adalah dengan menganggap profil pantai setelah SLR 
adalah tetap. Dengan anggapan seperti ini maka besarnya kemunduran 
garis pantai adalah sebanding dengan tingginya SLR dibagi dengan 
kemiringan pantai atau: 

D1 = R/s                                                                                                         (2.1)

Dimana D1 adalah kemunduran garis pantai, R kenaikan paras air 
laut, dan s landai pantai (foreshore). Meskipun pendekatan ini mudah 
dan cepat pemakaiannya, namun kurang realistis karena dengan 
berubahnya muka air laut rerata (MSL) akan diikuti dengan erosi sejauh 
D2 (dari titik B ke titik C yang ditandai dengan warna merah pada Gambar 
2.4) atau sedimentasi (ditandai dengan warna hijau pada Gambar 2.4).

Jika panjang garis pantai Indonesia adalah 95.181 km dan  
kemiringan rata-rata pantainya diasumsikan 2 % maka pantainya akan 
tergenang dan mundur ke arah darat sejauh 50 m dari garis pantai 
semula. Angka ini menggunakan asumsi  SLR sebesar 1 m. Ini  berarti 
lahan pesisir (termasuk pulau-pulau kecil) yang tergenang dalam 100 
tahun mencapai 475.905 ha atau sekitar 4.759 ha/tahun.  Sebagai 
ilustrasi genangan lahan rendah akibat SLR bisa dilihat pada Gambar 
2.6. Dari gambar 2.6 A dan B terlihat bahwa zonasi/tata ruang yang tidak 
mengantisipasi kenaikan paras muka air laut di kemudian hari akan 
tergenang (jalan, permukiman, sawah, wisata, dan lain-lain).

Selain itu, SLR mengakibatkan erosi pantai yang kian intensif. Apabila  
muka air laut rata-rata (mean sea level atau MSL) naik, pantai berpasir 
atau pantai berlumpur akan menyesuaikan diri dengan kenaikan paras 
muka air laut dalam suatu bentuk keseimbangan profil pantai yang 
baru (a new equilibrium profile) (lihat lagi Gambar 2.4). 

Jika kita hanya mempertimbangkan perubahan profil pantai,  
sedimen yang berada di dekat pantai akan dibawa ke arah laut dan 
membentuk profil keseimbangan baru. Akibatnya, garis pantai itu 
mundur. Keseimbangan baru ini lebih dikenal dengan Hukum Bruun 
(Bruun Rule). Berdasarkan konsep ini, dapat dihitung besarnya garis 
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Gambar 2.5  Ilustrasi kondisi kawasan pesisir sebelum (A) dan sesudah 
SLR (B).

A (sebelum SLR)

B (setelah SLR)
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pantai yang mundur tadi (Gambar 2.4).
Seperti diketahui, pantai di Indonesia kini mengalami erosi pantai 

yang  mengkhawatirkan akibat ulah manusia. Sebut saja penebangan 
mangrove yang kian merajalela, penambangan pasir dan karang, 
pembuatan bangunan pantai yang menjorok ke laut, dan lain-lain. 
Kegiatan tersebut menyebabkan terganggunya keseimbangan trans-
por sedimen sejajar pantai (longshore sediment transport) atau tidak 
adanya peredaman energi gelombang yang pada gilirannya akan 
mengakibatkan erosi pantai (penjelasan detail dapat dilihat pada 
bagian ke-2 akhir).

Apabila mundurnya garis pantai akibat kenaikan paras muka air 
laut bersuperposisi dengan kecenderungan erosi pantai akibat ulah 
manusia maka intensitas erosi pantai akan semakin meningkat.

Banyak rumus dan pendekatan diajukan beberapa peneliti untuk 
memperkirakan terjadinya kemunduran garis pantai akibat SLR. Namun 
secara umum rumus-rumus tersebut mendasarkan pada prinsip yang 
dikemukakan Bruun (1962). Bruun mengajukan teori kemunduran garis 
pantai untuk pantai berpasir yang didasarkan pada asumsi-asumsi 
berikut:
1. Pada setiap pantai berpasir dengan kondisi gelombang dan pasir 

tertentu akan terbentuk profil setimbang (equilibrium profile).
2. Adanya SLR, profil setimbang tersebut akan tetap terbentuk.
3. Gerakan sedimen terbatas hingga kedalaman tertentu.
4. Akan terjadi konservasi sedimen tegak lurus pantai.

Berdasar asumsi tersebut maka laju kemunduran garis pantai dapat 
dihitung melalui  persamaan berikut:

 
D = R(L/(h+b))                                                                                              (2.2)

Dimana D adalah kemunduran garis pantai, R adalah SLR, L lebar 
aktif daerah yang mengalami perubahan, h kedalaman air, dan b tinggi 
berm pantai. Penggunaan rumus (2.2) memerlukan data yang lebih 
banyak dibandingkan rumus (2.1). Sedangkan L, h, dan b ditetapkan 
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Gambar 2.7  Erosi pantai di Kuta, Bali pada tahun 1978 dan 1988 
(Sumber: JICA, 1990).

berdasarkan pengukuran lapangan terhadap profil pantai bersangkutan 
selama beberapa tahun.

Gambar 2.7 dan 2.8 menunjukkan hasil pengamatan pantai selatan 
Pulau Bali tahun 1978 dan 1988 [JICA, 1990]. Kedua daerah pantai 
yang diamati (Kuta dan Sanur) selama 10 tahun tersebut mengalami 
erosi. Diperkirakan kondisi gelombang datang selama waktu tersebut 
tidak banyak berubah. Berdasarkan hasil pengukuran tampang lintang 
tersebut terlihat bahwa landai pantai dan bentuk profil pantai antara 
tahun 1978 dan 1988 relatif sama kecuali posisinya bergeser. Hal ini 
mendukung asumsi Bruun (1962).
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Gambar 2.8  Erosi pantai di Sanur, Bali pada tahun 1978 dan 1988 
(Sumber: JICA, 1990).

Berikut ini dianalisis kemunduran garis pantai di beberapa pantai 
selatan Pulau Bali akibat SLR sebesar 1 m:

Sanur Kuta
Landai pantai rerata 0,09 0,05
Kemunduran pantai akibat SLR 1 m 
(menggunakan rumus 2.1)

11 m 20 m

Kemunduran pantai akibat SLR 1 m 
(menggunakan rumus 2.2)

10 m 15 m

Kemunduraan garis pantai pada pantai berpasir umumnya tidak 
seberapa besar dibanding pantai berlumpur. Pada pantai berlumpur, 
erosi pantai akan lebih cepat lagi karena material halus akan tercuci. 
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Apabila presentase bagian material halus (diameter kurang dari 0,06 
mm) adalah p, maka kemunduran garis pantai dapat dihitung berdasar 
rumus berikut (Bruun, 1962):

 
D = R(L/(h+b))(1+(p/100))  (2.3)

Pada pantai lumpur seperti di dataran Pantura, landai pantai 
pada umumnya relatif kecil (sekitar 0,01). Sehingga besarnya nilai 
kemunduran garis pantai akan sangat besar. Sebagai contoh untuk 
landai pantai sebesar 0,01 dengan 60 % berupa lanau dan lempung 
maka kemunduran pantai akibat SLR setinggi 1 m dapat mencapai 160 
m atau lebih. 

Dengan demikian daerah pesisir dengan pantai berlumpur sangat 
rawan terhadap SLR. Di Indonesia daerah-daerah demikian banyak 
terdapat di Pantura Jawa, pantai-pantai di Pulau Kalimantan, pantai 
Sulawesi Selatan, pantai timur Pulau Sumatera, dan Papua.

Gambar 2.9  Pohon bertumbangan akibat erosi di Pantai Pulau Owi, 
Biak (Foto: Subandono D).
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Selain itu, hasil tersebut juga dihitung berdasarkan keadaan belakang 
pantai sama dengan keadaan garis pantai (material tersedia cukup). 
Faktanya, pantai-pantai di Indonesia yang mengalami erosi bantaran/
sempadan pantainya sangat sempit. Sedangkan bagian belakang pantai 
berupa tanah pertanian sangat rawan terhadap erosi. Untuk daerah-
daerah semacam ini, kemunduran garis pantai akan diikuti dengan erosi 
yang berkelanjutan.

Banjir Rob
Bencana banjir rob disebabkan banyak hal, mulai dari ulah manusia 

yang merusak lingkungan hingga alami (pasang surut). Maklum, 
dewasa ini pembangunan di wilayah pesisir sangat cepat tetapi 
kurang mengindahkan kaidah tata ruang ramah bencana. Permukiman 
dibangun terlalu dekat dengan pantai. Mangrove tinggal secuil, hanya 
tumbuh di beberapa tempat.

Penyedotan air tanah secara berlebihan juga memberi kontribusi 
terhadap banjir rob. Fakta membuktikan, terkurasnya air itu mengaki-
batkan tanah ambles. Ketika terjadi rob, terbentuklah genangan air laut 
yang luas. Itulah yang menimpa jalan tol Sedyatmo, Jakarta baru-baru 
ini.

Kondisi ini diperparah dengan muara sungai yang sangat landai. 
Jika diasumsikan kelandaian muara sungai rata-rata 1:10.000 maka air 
laut akan merangsek ke arah darat sejauh 50 sampai 100 m per tahun.

Pasang surut atau proses naik-turunnya muka air laut secara teratur 
yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari juga berkontribusi 
terhadap bencana banjir rob.  

Seperti diketahui, dalam satu tahun akan terjadi pasang air laut saat 
bulan purnama pada bulan tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan 
pasang purnama pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu dalam 
satu tahun akan terjadi satu kali pasang tertinggi tahunan (high water 
level atau HWL). Pasang air laut akan mencapai satu kali pasang tinggi 
tertinggi (highest high water level atau HHWL) dengan periode ulang 
18,6 tahun.

Pasang surut akan mencapai puncaknya saat bulan purnama atau 
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bulan baru dan bertepatan dengan fenomena perigee. Fenomena 
perigee adalah fenomena dimana posisi bulan sedang berada terdekat 
dengan bumi dan sumbu bulan-bumi-matahari dalam satu garis 
lurus. Seperti diketahui bersama bahwa bulan mengitari bumi bukan 
berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang konstan tetapi berbentuk 
elips (ada jarak terjauh dan ada jarak terpendek) (Gambar 2.10).

Gambar 2.10 Fenomena perigee.

Gelombang angin dari laut baik yang berupa gelombang sea 
maupun swell yang menuju pantai akan pecah pada kedalaman laut 
kira-kira 1,25 kali tinggi gelombang. Pada waktu gelombang pecah akan 
terjadi penurunan elevasi muka air laut rerata terhadap elevasi muka 
air laut diam di sekitar lokasi gelombang pecah. Kemudian dari titik di 
mana gelombang pecah, permukaan air laut rerata miring ke atas ke 
arah pantai. Naiknya muka air laut di pantai ini di sebut wave set-up.

Gambar 2.11  Kenaikan muka air laut di pantai karena wave set up.

H0: tinggi gelombang Sb: wave set-down
h: kedalaman air Sw: wave set-up
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Gambar 2.13  Terminal Semarang tergenang air akibat pasang air laut.

Gambar 2.12  Kondisi meluapnya muka air sungai akibat SLR.
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2Angin yang kencang punya peran cukup besar terhadap terjadinya 
rob. Apabila terjadi angin kencang (badai) akan mendorong muka air 
laut sehingga menimbulkan kenaikan muka air laut di pantai yang 
biasa disebut dengan wind set-up.  Banjir rob juga akan semakin parah 
ketika frekuensi La Nina meningkat. Seperti diketahui, kejadian La Nina 
ditunjukkan oleh hangatnya massa air Samudra Pasifik di utara Papua. 

Sesuai hukum fisika, massa air yang hangat akan memuai sehingga 
membuat muka air laut mengalami kenaikan. Massa air yang hangat 
dari Samudra Pasifik ini mengalir menuju Samudra Hindia. 

Akibatnya, muka air laut di kawasan pantai di timur Indonesia seperti 
Papua, Maluku, dan sepanjang Laut Arafura akan mengalami kenaikan 
hingga dua meter. Kenaikan ini akan menggenangi kawasan pesisir 
yang landai.

Kenaikan muka air laut juga mengimbas ke kawasan barat Indonesia. 
Namun nilainya tidak sebesar yang terjadi di kawasan timur Indonesia. 
Meskipun demikian, kenaikan muka air laut setinggi belasan centimeter 
juga berdampak cukup parah, terutama di daerah padat penduduk dan 
pusat-pusat ekonomi. 

Sudah bisa dibayangkan dengan terjadinya SLR. Frekuensi dan 
intensitas banjir rob dan banjir akibat hujan bakal meningkat karena 
naiknya muka air laut rata-rata. Banjir akibat air hujan meningkat 
intensitasnya karena saat terjadi hujan tidak dapat langsung ke laut 

Gambar 2.14  Dahsyatnya gelombang pasang yang terjadi di Biak.

Foto: Subandono
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Gambar 2.15  Pengaruh intrusi air laut terhadap volume air tawar. Pada 
bagian A menunjukkan kondisi sebelum terjadi intrusi 
air laut. Sedangkan pada bagian B setelah terjadi intrusi 
air laut.

akibat terbendung oleh SLR di muara sungai.
Pembendungan ini mengakibatkan kecepatan berkurang dan 

laju sedimentasi di muara akan bertambah yang berarti mengurangi 
luas tampang basah sungai di muara. Pendangkalan muara akan 
menimbulkan juga efek pembendungan yang cukup signifikan yang 
pada gilirannya akan meningkatkan frekuensi banjir karena daya 
tampung sungainya terlampaui oleh debit sungai (lihat Gambar 2.12)

Akumulasi pasang surut, SLR, wind set-up dan wave set-up akan 
berakibat pada tingginya rob yang melanda di wilayah pesisir.

A

B
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Intrusi Air Laut
SLR juga mengakibatkan volume air laut yang mendesak ke dalam 

sungai akan semakin besar. Air laut yang mendesak masuk jauh ke 
darat melalui sungai ini merupakan masalah bagi masyarakat pesisir 
yang menggantungkan air bakunya dari sungai baik untuk keperluan 
sehari-hari maupun untuk industri, pertanian, dan perikanan.  Dengan 
demikian fenomena tersebut menimbulkan masalah ketersediaan air 
bersih di pulau-pulau kecil.

Seperti terlihat pada Gambar 2.15. Pada bagian A adalah kondisi air 
tawar sebelum adanya intrusi air laut. Gambar B menunjukkan ketika  
terjadi intrusi air laut, persediaan air tawar menipis karena banyaknya 
air laut yang merangsek ke dalam tanah terutama di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang struktur tanahnya terdiri dari pasir atau lumpur.  

Gambar 2.16  Kondisi sebelum dan sesudah terjadi SLR terhadap pola 
sedimentasi.
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Perubahan Pola Sedimentasi
Perubahan iklim dan kenaikan paras muka air laut juga akan menim-

bulkan dampak sedimentasi di muara sungai.  Hal tersebut dikarenakan 
efek pembendungan di muara sungai oleh adanya SLR. Pembendungan 
ini mengakibatkan kecepatan air berkurang sehingga mengakibatkan 
laju sedimentasi di muara akan bertambah yang pada gilirannya me-
nimbulkan pendangkalan di muara sungai (lihat Gambar 2.16 dan 2.17). 
Kondisi ini akan menyulitkan para nelayan yang memanfaatkan muara 
sungai tersebut untuk alur keluar masuknya kapal.

Hal ini diperparah oleh adanya erosi di lahan hulu yang sangat in-
tensif karena curah hujan yang tinggi akibat adanya perubahan iklim 
dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, tanah hasil erosi 
yang terjadi di hulu dibawa oleh aliran air sungai ke muara sungai dan 
mengendap.

Gambar 2.17  Sedimentasi di muara sungai yang semakin parah akibat 
perubahan iklim dan kerusakan DAS.
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Gambar 2.18  Bencana banjir di Jakarta pada Februari 2007 (Foto: Alex 

Suban).

Gambar 2.19  Bendungan mengering akibat kemarau panjang.
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Banjir dan Kekeringan
Akhir-akhir ini bencana banjir dan kekeringan semakin sering 

terjadi. Bahkan di beberapa daerah, banjir sudah menenggelamkan 
ribuan rumah, prasarana transportasi, sawah, tambak, dan menewaskan 
puluhan nyawa manusia.

Begitulah fenomena yang terjadi setiap kita menyambut musim 
penghujan. Ironisnya, bencana alam tersebut bukannya malah 
berkurang baik frekuensi maupun intensitasnya. 

Daerah yang sebelumnya tidak pernah terkena banjir, kini harus 
pasrah diterjang luapan air. Begitu pula dengan daerah yang sudah 
terbiasa terkena banjir, dampaknya kian parah. Daerah banjir terus 
bergerak meluas dari wilayah urban sampai desa. 

Apalagi dengan adanya perubahan iklim, banjir dan kekeringan 
menjadi bencana rutin. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan 
pola curah hujan. Saat musim hujan, periode musim hujan menjadi le-
bih pendek. Jumlah hari hujan berkurang tetapi dengan intensitas yang 
lebih tinggi. Akibatnya, banjir bandang pun akan lebih sering terjadi.

Sebaliknya ketika musim kemarau. Periodenya menjadi lebih panjang 
dan mengakibatkan kelangkaan air. Hal ini menjadi ancaman serius 
bagi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Petani 
mengalami minus air. Lahan, kebun, dan hutan juga sering terbakar tak 
kuasa menahan kemarau panjang.

Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk juga akan memberikan 
tekanan pada penyediaan air, terutama di daerah perkotaan. Saat ini 
sudah banyak penduduk yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
air bersih terutama mereka yang berpendapatan, berpendidikan, atau 
berketerampilan rendah. Dampak perubahan iklim akan menyebabkan 
ketersediaan air semakin langka. 

Penguapan yang lajunya menjadi lebih cepat sebagai dampak 
kenaikan suhu bumi akan mengakibatkan peningkatan kelembaban di 
udara serta peningkatan suhu di siang hari yang tinggi di kota-kota pesisir. 
Pada skala regional panas dan kelembaban berlebih akan menimbulkan 
badai tropis yang kuat. Curah hujan juga akan bertambah terutama di 
daerah pesisir dan sepanjang lintasan siklon atau terpengaruh dari efek 
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Gambar 2.20  Fenomena El-Nino (Sumber: Cox, J.D., 2000, dimodifikasi).

A

B

El-Nino

lintasan ekor siklon tropis. Wilayah Asia Tenggara dan daerah lain yang 
biasa mengalami angin topan dan siklon akan mengalami hujan yang 
lebih lebat dan banjir yang lebih besar.

Beberapa model iklim menunjukkan bahwa semakin panas atmosfer 
dan lautan di daerah tropis, El Nino dan La Nina akan menjadi fenomena 
yang hampir permanen mirip seperti iklim pada tahun El Nino. Apa itu 
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El Nino dan La Nina?
El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya “anak laki-laki 

yang suci” karena terjadinya sekitar hari natal di bulan Desember dan 
merupakan penampakan suhu dan arus laut yang hangat di perairan 
lepas pantai Amerika Selatan mulai dari Ekuador sampai Peru.

El Nino mempengaruhi perikanan tradisional di Peru dan Ekuador. 
Air dingin yang kaya akan nutrien dari laut dalam menuju ke permukaan 
laut di sekitar pantai (upwelling) yang menghasilkan plankton yang 
melimpah yang merupakan sumber makanan bagi ikan anchovy. Pada 
tahun terjadinya El Nino, arus laut hangat yang merupakan kebalikan 
dari fenomena menguntungkan tersebut akan merugikan penangkapan 
ikan anchovy tersebut.

Ketika, setiap tiga hingga enam tahun, perairan tersebut menjadi 
hangat tidak seperti biasanya. El Nino memberikan dua pertanda kepa-
da penduduk sekitarnya yaitu, turunnya hujan di daerah yang biasanya 
merupakan daerah agak gersang/kering sehingga menimbulkan banjir 
yang meluas dan menurunnya hasil tangkapan ikan anchovy.

Air laut dalam yang naik ke permukaan (upwelling) yang kaya nutrisi 
merupakan makanan bagi populasi ikan, dan ketika upwelling terhenti 
mengakibatkan ikan-ikan itu mati.

El Nino sekarang merupakan istilah yang digunakan lebih luas 
dalam kaitannya dengan penghangatan suhu muka air laut yang tidak 
wajar yang berakibat pada cuaca. El Nino sering dihubungkan dengan 
Southern Oscilation/Osilasi Selatan atau ENSO.

Perubahan atmosfer dan sirkulasi yang terjadi saat El Nino termasuk: 
penghangatan di atas temperatur normal yang melintasi laut Pasifik 
tropis bagian tengah dan timur; meningkatnya konveksi dan kelembaban 
di laut Pasifik tropis bagian tengah; dan rendahnya nilai SOI (Southern 
Oscillation Index).

El Nino merupakan fenomena alam yang telah terjadi sejak ribuan 
tahun lalu. Secara berkala angin dan arus air laut berbalik arah melewati 
Samudra Pasifik tropis selama sembilan bulan sampai satu tahun dan 
akan membawa hujan dari Asia, menyebabkan kekeringan pada daerah 
yang biasanya basah, seperti Indonesia dan sebagian dari Australia. 
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Sementara itu, Laut Selatan yang biasanya tenang akan mengalami 
badai dan pesisir Pasifik di Amerika yang biasanya sangat kering, akan 
mengalami badai dan banjir.

Saat kondisi normal, arus angin dan arus laut biasanya mengalir dari 
timur ke barat, yaitu dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Hal ini 
menyebabkan terbentuknya kumpulan air hangat di sekitar kepulauan 
di Indonesia yang menyebabkan curah hujan tinggi.

Saat terjadi El Nino, keadaan normal menjadi tidak stabil. Sebagian 
arus laut berbalik arah seiring dengan air hangat yang mengalir ke timur, 
membawa serta angin dan hujan.

Di Indonesia, pernah mengalami pengaruh El Nino yang cukup 
parah pada tahun 1997. Tanggal 25 April, 25 Mei, 25 Juni, 5 September 
di tahun 1997 ada pergerakan air hangat menyebar dari barat ke timur 
melewati Samudra Pasifik.

Sementara itu, La Nina saat ini lebih dikenal untuk menyebut lawannya 
El Nino. La Nina terjadi saat perairan di Pasifik bagian timur dingin secara 
tidak wajar. Episode-episode La Nina diasosiasikan dengan curah hujan 
yang lebih banyak di Indonesia dan kemarau berkepanjangan di Peru.

La Nina merupakan istilah dari bahasa Spanyol, yang artinya anak 
perempuan. Istilah La Nina sekarang menjadi label meteorologi 
konvensional  sebagai lawan dari El Nino.

Perubahan atmosfer dan sirkulasi yang terjadi saat La Nina termasuk: 
pendinginan dibawah temperatur normal yang melintasi Samudra 
Pasifik tropis bagian tengah dan timur; meningkatnya konveksi dan 
kelembaban di Australia, Papua Nugini dan Indonesia; dan tingginya 
nilai SOI (Southern Oscillation Index).

Tak dapat disangkal, penyebab utama banjir masih didominasi oleh 
ulah manusia.  Sebesar apa pun hujan yang jatuh di muka bumi, ia tidak 
akan berperilaku ganas kalau semua aspek ekologis terjaga dengan baik. 
Sayangnya, sadar atau tidak, kita kurang memahami kearifan alam.

Bayangkan, hutan yang berfungsi sebagai resapan air semakin 
gundul. Jadi ketika  air mengguyur kawasan itu maka dengan leluasa air 
itu mengumpul di tempat yang lebih rendah. Hal itu diperparah dengan 
buruknya kondisi aliran sungai. Sungai-sungai telah dipenuhi sampah. 
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Pendangkalan terus terjadi. Air sungai pun meluap. 
Selain sampah, sungai-sungai tadi juga mengalami pendangkalan 

hebat sebagai akibat erosi tanah di daerah hulu. Berubahnya tata guna 

Gambar 2.21 Fenomena La-Nina (Sumber: Cox, J.D., 2000, dimodifikasi).

La-Nina

A

B
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lahan menjadi nonvegetasi seperti penggundulan hutan menjadi pe-
nyebab utama erosi. Fenomena itu diperparah lagi dengan kondisi ba-
dan sungai yang mengalami penyempitan akibat bangunan-bangunan 
liar di sepanjang bantaran sungai. 

Kota yang dibalut hamparan aspal, semen, dan hutan beton mem-
buat air hujan tak mampu meresap ke dalam tanah. Daerah yang tadi-
nya berfungsi sebagai resapan air telah disulap menjadi permukiman, 
pertokoan, mall, perkantoran, industri dan lain-lain. Akibatnya, memper-
besar aliran permukaan (run-off) yang ujung-ujungnya membuat banjir 
kian parah dan meluas.

Penyedotan air tanah secara berlebihan juga memberi kontribusi 
terhadap banjir. Fakta membuktikan, terkurasnya air itu mengakibatkan 
tanah ambles dan menimbulkan cekungan. Sekali turun hujan, 
terbentuklah genangan.

Kondisi alam yang semakin memprihatinkan itu ternyata tidak 
diimbangi dengan sistem drainase yang baik. Pembangunan dan 
pengembangan lahan nonvegetasi tidak dilengkapi dengan prasarana 
drainase yang memadai. 

Dalam skala lokal, buruknya drainase kota juga punya andil besar 
terjadinya banjir. Banyak dari saluran pembuangan air tak berfungsi 
sebagaimana mestinya.

Saluran air yang ada di kota telah terisi oleh sampah-sampah plastik, 
kaleng, kertas, daun, dan lain-lain. Jangan kaget ketika hujan turun, 
kota yang telah dibalut oleh tembok-tembok beton, jalan aspal, rumah 
penduduk, dan industri itu semakin terendam air.

Ulah manusia bukan cuma di situ. Industrialisasi beserta kegiatan 
yang mengikutinya (seperti transportasi dan gedung-gedung ber-AC) 
berdampak pada efek rumah kaca (green house effect).  

Pemanasan global pun tak dapat dihindari. Kekacauan iklim mulai 
terjadi. Suhu muka air laut naik. Ujung-ujungnya daratan beku di Benua 
Antartika pun meleleh. Akibatnya, terjadilah kenaikan permukaan air 
laut (sea level rise atau SLR). 

Menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), suatu 
badan yang dibentuk oleh WMO (World Meteorological Organization) 
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dan UNEP (The United Nation of Environment Program), laju SLR sekitar 
3-10 cm per dasawarsa (10 tahun). Isu ini sangat dikhawatirkan umat 
manusia. Bukan apa-apa, peristiwa itu mengakibatkan dataran pantai 
yang rendah bisa terendam air laut. 

Lalu bagaimana nasib Indonesia? Menurut analisis Badan Koordinasi 
Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), laju SLR di beberapa 
pulau kecil dan kota di pantai utara Jawa (seperti Jakarta, Semarang, 
dan Jepara) sekitar 8 mm/tahun.

Efek ini menimbulkan pembendungan di muara-muara sungai dan 
mulut saluran drainase terhadap air tawar yang datang dari daratan. Jika 
hal ini disertai dengan curah hujan yang tinggi maka banjir kian hebat.

Kondisi ini diperparah oleh muara-muara sungai di Indonesia yang 
umumnya landai. Jika diasumsikan SLR satu meter saja maka air laut 
itu merangsek ke sungai sejauh puluhan kilometer. Akibatnya, lagi-lagi 
terjadi pembendungan.

Pembendungan itu membuat kecepatan air sungai berkurang. Aki-
batnya, laju sedimentasi di muara akan bertambah sehingga mengu-
rangi daya tampung sungai di muara.

Gambar 2.22 Jumlah kejadian banjir tahun 2001-2008 di Indonesia 
(Sumber: Departemen PU, 2008).
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Pulau-pulau Kecil Bakal Tenggelam

Waspadalah bagi mereka yang bermukim di pulau-pulau 
kecil. Bukan apa-apa, pulau-pulau kecil mempunyai 
kerentanan dan risiko yang paling besar terhadap perubahan 
iklim. Para ahli memprediksi, sebagian dari pulau-pulau kecil 
itu bakal tenggelam akibat naiknya paras muka air laut. 
 

Disebut pulau kecil karena pulau tersebut memiliki luas kurang 
atau sama dengan 2.000 km2. UNCLOS (1982) mendefinisikan 
pulau sebagai area lahan (daratan) yang terbentuk secara alami, 

dikelilingi oleh air yang berada di atas muka air pada pasang tinggi 
(tidak boleh tenggelam, jika air pasang tinggi). 

Definisi ini mengisyaratkan adanya empat syarat untuk disebut 
sebagai suatu pulau, yaitu ada daratan, terbentuk secara alami bukan 
reklamasi, dikelilingi oleh air (tawar atau asin), dan selalu berada di atas 
pasang tinggi. 

Lalu mengapa pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan 
iklim? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, kapasitas adaptasi masyar-
akat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana 
prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan 
layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya men-
jadi lebih tinggi.

Kedua, proyeksi kenaikan paras muka air laut akan meningkatkan 
erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, 
meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu 
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suplai air bersih di pulau. 
Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang 

rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ya, sumber daya air tanah 
atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya 
hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di 
pulau-pulau kecil juga menyusut.

Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut 
terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi 
terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. 
Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial 
budaya masyarakat.

Jelas bahwa tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh maka dampak 
perubahan iklim akan semakin meningkatkan permasalahan sosial 
ekonomi. Dengan kata lain,  tingkat kemiskinan masyarakat pulau-pulau 
kecil semakin tinggi (Gambar 2.23).

Gambar 2.23 Perubahan iklim dan dampaknya terhadap sistem pulau-
pulau kecil (Sumber: IPCC 2007).
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Kita tercenggang melihat hasil inventarisasi yang digarap Depar-
temen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama dua tahun (2005 - 2007). 
Ternyata hanya dalam waktu yang sangat singkat itu (dua tahun)  Indo-
nesia telah kehilangan 24 pulau kecil. 

Rinciannya sebagai berikut. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(NAD), Sumatera Utara, dan Papua masing-masing kehilangan tiga 
pulau kecil. Lima pulau tenggelam di Kepulauan Riau. Sumatera Barat 
kehilangan dua pulau kecil dan  Sulawesi Selatan kehilangan satu pulau 
kecil. 

Kepulauan Seribu yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta malah lebih parah lagi. Bayangkan, kawasan yang hanya berada 
selemparan batu dari Istana Negara itu malah kehilangan tujuh pulau 
kecil.

Lalu, mengapa pulau-pulau kecil itu tenggelam? Survei membuktikan, 
mayoritas pulau kecil yang tenggelam itu akibat erosi air laut yang 
diperburuk oleh kegiatan penambangan untuk kepentingan komersial. 

Inilah yang terjadi di  Pulau Nipah yang berada di Provinsi Kepulauan 
Riau. Akibat penambangan pasir yang sangat intensif di sekitar pulau 
itu, kini nasib Nipah sangat menyedihkan (lihat Gambar 2.24).

Lebih tragis lagi Nipah merupakan pulau yang berada di garis 
terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti 
diketahui, pulau tersebut berfungsi sebagai titik dasar untuk menentukan 
batas teritorial dengan Singapura. Bisa dibayangkan kalau pulau itu 
tenggelam, bisa jadi wilayah perairan Indonesia akan berkurang.

Hilangnya pulau kecil tesebut juga dapat mengurangi ketahanan 
dan keamanan nasional di kawasan-kawasan tersebut. Dampak berikut-
nya, kawasan tesebut sangat rawan terhadap tindakan-tindakan yang 
merugikan kepentingan nasional seperti penyelundupan, peredaran 
narkoba, perompakan, dan lain sebagainya.

Penyebab tenggelamnya pulau kecil lainnya adalah bencana tsunami 
Aceh 2004. Tiga pulau kecil yang berada di kawasan NAD itu kini tidak 
terlihat lagi akibat terbenam oleh air laut. 

Perlu dicatat bahwa tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut lebih 
banyak disebabkan oleh faktor di luar perubahan iklim. Bisa dibayangkan 
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Gambar 2.24 Pulau Nipah tampak tenggelam saat air laut pasang 
(gambar atas) dan Pulau Nipah tinggal secuil saat air laut 
surut (bawah) (Foto: Subandono D.).
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jika perubahan iklim terus melaju dengan cepat, bisa jadi, pulau-pulau 
kecil yang tenggelam kian banyak. 

Berdasarkan IPCC sampai akhir abad ini permukaan laut akan naik 
hampir 1 meter dengan selang kepercayaan di atas 90 persen. Fenomena 
ini akan mengakibatkan kehilangan pulau kecil dalam jumlah yang 
lebih masif dan membawa bencana besar. 

Dengan asumsi di atas, Pulau Miangas di Kabupaten Talaud, Sulawesi 
Utara, yang memiliki ketinggian satu meter di atas permukaan laut dan 
dihuni oleh hampir 700 penduduk akan tenggelam. Pulau-pulau di 
Kepulauan Seribu dengan semua infrastruktur industri wisata baharinya 
akan bernasib sama. 
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Ancaman bagi Perikanan 
dan Ekosistemnya

 

Waspadalah bagi Anda yang bergerak di bidang perikanan. 
Maklum, ancaman serius akibat perubahan iklim siap 
menerornya. Hal serupa juga mengimbas ekosistem pesisir. 
Terumbu karang,mangrove,padang lamun, ikan, dan biota 
lainnya akan menghadapi tekanan serius akibat naiknya suhu 

udara global.

Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sama-sama memiliki 
risiko tinggi terkait dengan perubahan iklim. Pada perikanan 
budidaya misalnya, selama ini berlokasi di dataran rendah (low 

lying area). Ratusan ribu hektare tambak udang dan ikan bersiaplah 
menanggung risiko yang amat mahal harganya.

Bisa dibayangkan kalau kawasan tambak itu tergenang air laut akibat 
perubahan iklim. Bukan cuma hamparan tambak yang tak berfungsi, 
namun aset ekonomi dan infrastruktur perikanan lainnya juga hilang 
terkubur oleh air laut. 

Saat musim hujan tiba, intensitas banjir semakin meningkat, sehing-
ga menggenangi tambak yang kadang-kadang telah siap untuk dipanen. 
Apa boleh buat petani tambak yang sudah siap memanen tambaknya 
gigit jari karena ikan-ikan yang ada di tambak hanyut kegirangan 
tersapu oleh banjir. 

Di musim kemarau, kegiatan budidaya udang yang memerlukan 
pasokan air tawar mengalami kelangkaan air. Dampaknya, budidaya 
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udang tidak dapat dilakukan pada musim kemarau.
Tidak hanya itu. Erosi dan rusaknya lahan budidaya di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil juga kian meningkat. Keanekaragaman hayati di 
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyusut. 

Gambar 2.25 Tambak tergenang oleh air laut akibat rob dan erosi 
pantai di Desa Bedono, Demak (Ikonos, 2003).

Memang hingga kini kita belum bisa menghitung secara kuantitatif 
seberapa besar kerugian ekonomis dari dampak tersebut. Sebab, hal itu 
memerlukan kajian detail terkait dengan nilai ekonomi sumber daya, 
lahan produktif, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur di wilayah pesisir. 

Sebagai gambaran umum, saat ini Indonesia memiliki sekitar 400 
ribu ha lahan budidaya tambak dan berbagai infrastruktur perikanan. 
Penggenangan lahan tersebut tentu saja akan mengganggu produksi 
terutama udang yang merupakan komoditas ekspor strategis. 

Selain itu dampak perubahan iklim juga akan memperburuk kondisi 
sosial ekonomi di sekitar 10.600 desa pesisir dengan populasi mencapai 
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16 juta jiwa. Pada kondisi sekarang saja indeks kemiskinan di kawasan 
tersebut mencapai 32 %. Angka itu akan bertambah drastis ketika air 
laut merangsek jauh ke daratan.

Usaha perikanan tangkap juga tak bisa berleha-leha. Berubahnya 
suhu permukaan air laut akibat perubahan iklim juga mengubah 
segalanya. Paling tidak ada empat hal yang bakal terjadi terkait dengan 
dampak perubahan iklim.

Pertama, terjadi perubahan pola migrasi ikan akibat perubahan 
suhu permukaan air laut. Bisa jadi, perairan yang tadinya kaya sumber 
daya ikan beralih ke kawasan lainnya karena ikan-ikan tak nyaman lagi. 
Kalau ini terjadi, nelayan bakal gigit jari.

Kedua, terjadi stratifikasi kolom air yang mempengaruhi proses 
upwelling. Seperti diketahui upwelling biasanya berkorelasi positif 
dengan gerombolan ikan (fish schooling). Perubahan stratifikasi dengan 
sendirinya mengakibatkan nelayan sulit menangkap ikan.

Ketiga, terjadi perubahan kawasan penangkapan (fishing ground). 
Hingga kini masih belum ada model di kawasan mana saja fishing 
ground itu beralih.

Keempat, nasib nelayan kian terpuruk. Bukan apa-apa, mereka  
memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk melaut karena 
migrasi maupun rusaknya habitat perikanan dan fishing ground.

Dampak perubahan iklim terhadap perikanan juga dirasakan nelayan 
di berbagai daerah di Indonesia. Berubahnya pola musim sebagai 
dampak dari perubahan iklim membuat para nelayan sulit memprediksi 
secara tepat kapan pergantian antara satu musim ke musim yang lain.

Seperti diketahui, selama ini nelayan memiliki kearifan lokal dalam 
membaca tanda-tanda alam yang terjadi di laut. Mereka sejauh ini 
mengenal betul karakteristik tiga pola angin musim, yakni musim barat, 
musim timur, dan musim peralihan.

Di Kepulauan Seribu misalnya, musim barat terjadi pada Desember 
sampai Februari. Setelah itu antara Februari sampai Mei terjadi musim 
peralihan. Sementara itu, Mei hingga Juli disebut sebagai musim timur.

Musim timur inilah yang dinanti-nanti para nelayan. Sebab, pada 
periode tersebut bermacam jenis ikan, termasuk rajungan mudah 
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ditangkap nelayan. Lebih dari itu perairan Muara Angke juga tampak 
bersih dari biasanya. Limbah-limbah baik yang berasal dari domestik 
maupun industri terbuang bersama angin dan arus menuju barat.

Ketika perairan Teluk Jakarta bersih dari aneka jenis limbah, ikan-
ikan pun bergerombol. Sekali tebar jaring dan pancing, nelayan dengan 
mudah untuk mendapatkannya.Ya, musim timur menjadi berkah bagi 
nelayan Jakarta dan sekitarnya.

Sebaliknya di musim pancaroba, dimana arah angin tidak teratur; 
kadang ke arah barat, kadang juga ke arah timur. Akibatnya, air limbah 
dari sungai dan pantai yang sempat keluar dari teluk Jakarta harus 
didorong angin untuk masuk lagi ke sana.

Tak banyak ikan yang mampu bertahan terhadap kondisi semacam 
ekstrem seperti ini. Itulah sebabnya pada musim pancaroba, nelayan 
Jakarta harus gigit jari. Mereka harus mengejar fishing ground hingga 
jauh ke tengah laut. Ujung-ujungnya biaya operasional melangit 
sedangkan hasil ikan yang ditangkap sangat minim.

Tak cuma nelayan. Para pembudidaya kerang hijau di Muara Baru 
juga kerap dilanda nestapa. Bayangkan, kerang-kerang yang selama 
ini dikenal cukup kuat menghadapi lingkungan buruk, terpaksa tak 
kuasa menerima kondisi perairan yang sangat kotor. Kerang-kerang itu 
banyak yang mati. Bersamaan dengan itu, ikan-ikan kecil pun banyak 
yang menggelepar dan mengambang di permukaan.

Di kalangan nelayan, dalam beberapa 
tahun ini mereka merasakan adanya 
perubahan pola musim seiring dengan 
perubahan iklim akibat pemanasan 
global. Beberapa nelayan di Jakarta 
misalnya, telah merasakan pola musim 
yang berbeda. Menurut P Raja Siregar 
dan kawan-kawan dalam bukunya 
Nelayan dan Ketidakpastian Iklim (2011), 
saat ini nelayan sulit memprediksi 
secara tepat kapan pergantian antara 
satu musim ke musim yang lain. 

“Berubahnya pola 
musim sebagai 

dampak dari 
perubahan iklim 
membuat para 

nelayan sulit 
memprediksi 

secara tepat kapan 
pergantian antara 

satu musim ke musim 
yang lain.”
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Pengalaman serupa juga dialami Sarumi, nelayan asal Baubau, 
Makassar, Sulawesi Selatan.  Ia merasakan adanya perubahan iklim seperti 
kondisi angin, hujan yang tak menentu, dan sulitnya menentukan lokasi 
tangkapan ikan. Akibat perubahan arus yang terjadi, kata Sarumi, ikan 
tidak dapat menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Siregar, pola angin musim yang tidak sama ini 
membingungkan nelayan dalam menentukan keputusan untuk melaut. 
Banyak nelayan yang salah memperhitungkan pola angin musim ketika 
berangkat ke laut. Dampaknya, tentu saja berpengaruh baik terhadap 
keselamatan jiwa raganya maupun hasil tangkapan ikan.

Apalagi bagi nelayan di perairan yang menghadap samudra luas 
seperti di sepanjang barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Bali, NTB, 
NTT, dan utara Papua. Salah perhitungan fatal akibatnya. Ombak tinggi 
disertai angin kencang dapat menenggelamkan perahu mereka.

Sampai sejauh ini, berdasarkan survei yang dilakukan Siregar dan 
kawan-kawan, dari lima lokasi yang dikaji ternyata belum ditemukan 
adanya pengetahuan baru yang dikembangkan nelayan untuk 
memperkirakan pola angin musim, menggantikan pengetahuan lama 
yang menggunakan kalender musim. “Mungkin saja nelayan sudah 
mulai bergulat untuk menemukan dan memahami cara memperkirakan 
pola musim yang baru,” ujarnya.

Dampak terhadap Terumbu Karang
Lalu, apa dampak perubahan iklim terhadap terumbu karang? Riset 

membuktikan, perubahan iklim global mengakibatkan terumbu karang 
sulit beradaptasi. 

Menurut Westmascott (2000), pengaruh perubahan iklim terhadap 
terumbu karang dibedakan atas perubahan fenomena fisik-kimia 
perairan seperti kenaikan permukaan laut, kenaikan temperatur laut, 
penurunan laju kalsifikasi, perubahan pola sirkulasi samudra, dan 
peningkatan frekuensi kejadian badai. Berikut ini penjelasan dari 
masing-masing perubahan tersebut.

Sisi negatif dari naiknya paras muka air laut adalah cahaya matahari 
yang masuk ke terumbu karang semakin berkurang. Padahal biota ini 
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Gambar 2.26 Sebaran coral bleaching dan distribusi suhu permukaan 
laut (Sumber: www.reefbase.org).

jelas membutuhkan sinar matahari cukup untuk melakukan proses 
fotosintesis. Akibatnya, laju pertumbuhan dan perkembangan terumbu 
karang terhambat.

Itu belum seberapa. Sumber utama hancurnya terumbu karang 
akibat naiknya paras muka laut adalah sedimentasi. Sedimentasi ini 
berasal dari kian tingginya erosi pantai karena meningkatnya energi 
gelombang akibat perubahan iklim. Akibatnya, terumbu karang sakit 
dan mati terselimuti lumpur sedimen.

Serangan lain berasal dari kenaikan suhu laut. Menurut Glynn (1993), 
Brown (1997) dan Wilkinson (2000), naiknya temperatur air laut dan 
ditambah dengan makin seringnya kejadian El-Nino pada beberapa 
dekade terakhir ini menyebabkan coral bleaching naik secara dramatis. 
(Gambar 2.26).

Bleaching adalah respon umum terhadap tekanan yang terjadi, baik 
di alam maupun laboratorium akibat perubahan suhu, intensitas cahaya, 
perubahan salinitas, tekanan kimia, maupun fisik. 
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Bleaching menggambarkan hilangnya algae yang bersimbiosis 
dengan karang atau inang lainnya. Sebagian besar pigmen yang 
mewarnai karang tergantung dari adanya sel-sel algae tersebut. 
Jaringan hewan karang yang hidup tanpa algae ini berwarna transparan, 
kemudian batang kalsium karbonat putih terlihat mem-bleaching 
(memucat) (lihat Gambar 2.27). 

Gambar 2.27 Fenomena coral bleaching akibat perubahan iklim.
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Gambar 2.28 Alternatif hipotesis mengenai permulaan suhu muka 
laut (sea surface temperature atau SST) saat terjadinya 
pemutihan karang. Pada bagian (a) menunjukkan kesa-
maan ambang batas pada saat terjadinya pemutihan ka-
rang (garis merah) yaitu ketika SST melampaui ambang 
maksimum musiman (-1 ºC) dan mortalitas (garis me-
rah putus-putus, batas 2 ºC), dengan perbedaan daerah 
bergantung pada spesies yang berbeda atau kedalaman 
air. Sementara itu, pada bagian (b) ketinggian awal dari 
proses pemutihan (garis hijau) dan mortalitas (garis hi-
jau putus-putus) dimana karang beradaptasi atau ber-
aklimatisasi untuk mencapai SST (Sumber: Hughes et al., 
2003).

Hasil pemodelan iklim global menyatakan bahwa pemanasan 
yang melampaui ambang batas pemutihan (bleaching treshold) akan 
menyebabkan pemutihan karang lebih banyak terjadi dibandingkan 
karang yang bertahan hidup. Jika hal ini tidak diantisipasi maka 
frekuensi pemutihan dan kematian karang tidak dapat dihindari (lihat 
Gambar 2.28).
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Berdasarkan analisis NOAA (lihat Gambar 2.29), kita sedikit lega, 
setidaknya untuk saat ini. Dengan kombinasi data temperatur dan 
panjang durasi temperatur tersebut menyebabkan nilai DHW (Degree 
Heating Weeks) di Kepulauan Seribu, tidak muncul. 
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Selain itu, nilai temperatur perairan belum ada yang melebihi nilai 
bleaching threshold SST. Oleh karena itu belum ada tekanan suhu 
terhadap ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. 
Artinya, belum terjadi fenomena coral bleaching di perairan tersebut. 
Kondisi serupa juga terjadi di Perairan Kepulauan Karimunjawa, Jawa 
Tengah (lihat Gambar 2.30).

Pemanasan global dan sebaran terumbu karang sekarang ini (pada 
Gambar 2.31 yang disimbolkan dengan tanda bintang), hanya terbatas 
di daerah tropis dan di daerah dengan suhu perairan di atas 18 °C 
(warna hijau). Kenaikan suhu sebesar 2 °C, air laut akan memperluas 
distribusi beberapa derajat lintang (biru gelap). Lokasi tersebut memiliki 
kedalaman, substrat, dan kondisi lingkungan yang sesuai sehingga akan 
mendukung pertumbuhan terumbu karang baru pada suhu yang lebih 
tinggi.

Gambar 2.31  Distribusi terumbu karang di perairan dunia sebagai 
akibat perubahan iklim.

Terumbu karang membutuhkan daerah perairan dangkal dengan 
tingkat kecerahan tinggi dan terdapat substrat keras pada dasar 
perairan. Pertumbuhan terumbu karang jelas sangat tergantung pada 
arus laut. 

Seperti terlihat pada Gambar di atas, pantai barat Amerika Selatan 
dan Amerika Utara, Eropa, serta Afrika yang memiliki massa air dingin 
mengalir menuju ekuator. Aliran ini membatasi distribusi terumbu 
karang. 

Di perairan tenggara Amerika Serikat dan di dekat Sungai Amazon, 
ekspansi karang sepanjang pantai dihalangi oleh lapisan lumpur pantai, 
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delta-delta sungai, dan air yang keruh. Hanya di selatan China, Jepang, 
Australia, dan selatan Afrika yang mempunyai kondisi geografis sesuai 
sehingga berpeluang bagi  ekspansi karang. 

Sebagai tambahan, gradien suhu permukaan laut adalah sekitar 
18 °C. Angka ini merupakan batas suhu minimum tahunan untuk 
pertumbuhan karang. Berdasarkan proyeksi model laut seperti terlihat 
pada gambar tadi menunjukkan bahwa penambahan suhu yang 
diasosiasikan dengan penambahan CO2 hanya akan mengubah atau 
menambah kontur 18 °C beberapa ratus kilometer, terutama di daerah 
batas kritis barat (Kleypas et al., 2001). 

Dampak bagi Perikanan
Menarik membaca laporan Badan Pangan dan Makanan (Food and 

Agriculture Organization (FAO) yang ditulis berdasarkan Workshop para 
Ahli yang membahas Implikasi Perubahan Iklim terhadap Perikanan 
dan Budidaya Perikanan di Roma, 7-9 April 2008. Mereka melaporkan 
dalam dua abad terakhir ini tingkat keasaman (pH) air laut mengalami 
penurunan sebesar 0,1.

Angka penurunan pH tersebut akan menjadi 0,3 sampai 0,5 dalam 
jangka waktu 100 tahun ke depan. Dampaknya, dari air laut yang masam 
ini membuat berbagai jenis organisme kerang-kerangan (shell-borne), 
terumbu karang di kawasan tropis, dan koral di subtropis terganggu. 

Selain itu, perubahah iklim juga mengubah pola sirkulasi, suhu air 
laut, dan nutrisi sehingga berpengaruh terhadap habitat ikan tuna. 
Tuna-tuna akan bermigrasi menyesuaikan diri baik terhadap suhu air 
laut maupun sumber pakan. Hal ini tentu saja akan berdampak luas 
terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari 
laut.

Fenemona menarik lainnya dari dampak perubahan iklim juga 
mengimbas terhadap kehidupan biota laut. Seperti diketahui, laut 
punya andil dalam menyerap CO2 di atmosfer. Hal itu tak terlepas dari 
kegiatan fotosintesis dan respirasi oleh biota laut. 

Menurut Caldeira dan Wickett (2003), peningkatan CO2 di atmosfer 
akan menyebabkan pengurangan pH air laut. Di sisi lain, banyak 
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Gambar 2.32  Kondisi terumbu karang semakin memprihatinkan 
akibat perubahan iklim global.

organisme laut menggunakan kalsium (Ca2+) dan ion karbonat (CO3
2-) 

dari lautan guna membentuk kerangka CaCO3. 
Menurut eksperimen berskala laboratorium, jika CO2 di atmosfer 

dilipatgandakan maka laju penimbunan zat kapur menurun sekitar 11-
37 %. Bagi Calcareous algae, penurunannya lebih tajam lagi, sekitar 16-44 
% (Gattuso et al., 1999 dan Langdon, 2003, serta Marubini et al., 2003).

Laju penimbunan kapur juga tergantung pada suhu. Kleypas et al 
(1999) mengestimasikan, rata-rata penurunan laju penimbunan kapur 
6-14% sebagai akibat kenaikan konsentrasi CO2 di atmosfer. Maklum, 
konsentrasi CO2 sebelum era industri masih tercatat 280 ppmv. Namun 
kini nilainya mencapai 370 ppmv.

Pada laju penimbunan kapur yang rendah memerlukan waktu lebih 
lama untuk membentuk kerangka pada tubuh organisme yang ber-
sangkutan. Akibatnya, densitas atau kerapatan kerangka dari terumbu 
itu rendah. 
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Atau dengan kata lain terjadi kerapuhan pada kerangka biota 
tersebut. Kasus ini analog pada tulang manusia yang mengalami 
kerapuhan (osteoporosis). Dalam situasi seperti itu, kemampuan karang 
untuk tumbuh dan menahan gerusan semakin berkurang (Kleypas et 
al., 2001). 

Membinasakan Hutan Mangrove dan Lamun
Perubahan iklim juga mengimbas daerah rawa dan perairan payau. 

Kedua kawasan ini merupakan daerah dengan ragam hayati yang 
sangat kaya. Dengan kenaikan paras air laut setinggi 1 m maka daerah 
tersebut kemungkinan besar akan hilang. 

Begitu juga pada hutan mangrove. Pada umumnya, di zona bagian 
depan adalah tanaman mangrove yang lebih tahan terhadap lingkung-
an asin seperti mangrove dari jenis  pohon api-api. Setelah itu lapisan 
berikutnya yang lebih menjorok ke daratan adalah jenis pohon mang-
rove yang kurang tahan terhadap air asin.  

Jadi, kenaikan paras muka air laut berdampak pada dua hal. Pertama, 
pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak 
ke arah darat. Atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak 
menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Di kawasan seperti Pantura Jawa Barat misalnya, selain mengalami 
masalah erosi pantai, mangrove juga tidak memiliki ruang untuk 
bermigrasi ke arah darat. Betapa tidak, di belakang kawasan itu adalah 
jalan raya utama. Akibatnya, komunitas mangrove akan punah.

Selain bermigrasi, mangrove juga akan beradaptasi terhadap per-
ubahan salinitas tersebut. Beberapa spesies khususnya yang tidak to-
leran terhadap salinitas tinggi akan mengalami masalah atau bahkan 
mati.

Penggenangan juga akan mengubah transportasi sedimen dan 
mangrove dengan akar nafas seperti jenis api-api (Avicennia sp) akan 
terganggu. Nasib agak lumayan dialami mangrove dari jenis akar 
tunjang seperti Rizhopora sp yang relatif lebih dapat bertahan. 

Penelitian terhadap Avicennia marina, Ceriops tagal, dan Rhizophora 
mucronata memperlihatkan bahwa semua spesies tersebut tumbuh 
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secara optimal pada konsentrasi air laut sebanyak 50%.  R. mucronata dan 
C. tagal memiliki pertumbuhan yang paling bagus (Khan M.A.dan Aziz 
I, 2001). 

Apabila salinitas ditingkatkan maka konduktivitas stomata dan air 
dalam jaringan sel mangrove bersifat negatif karena mengandung lebih 
banyak ion klorida. Perbedaan respon dan kemampuan beradaptasi 
terhadap salinitas tentu saja berpontesi untuk mengubah komposisi 
dan dominasi dari ekosistem mangrove. 

Ancaman terbesar perubahan iklim terhadap ekosistem mangrove 
adalah perubahan cuaca dan peningkatan kejadian klimatis. Harap 
dicatat, faktor penting dalam mendukung keberadaan mangrove adalah 
tingkat salinitas dan sedimen. 

Perubahan pola curah hujan berpengaruh terhadap distribusi dan 
komposisi jenis karena curah hujan mengatur konsentrasi garam di ta-
nah dan pohon serta menghasilkan air tawar bagi mangrove. Pening-

Gambar 2.33  Mangrove meranggas tergenang air tawar dalam waktu 
lama akibat banjir di Pati, Juni 2008. 

Fo
to

: S
ub

an
do

no



Dahsyatnya Dampak Perubahan Iklim 97

2

katan frekuensi kejadian badai juga berpengaruh terhadap komunitas 
mangrove. Ia bisa saja rusak bahkan mati dihantam badai. 

Sementara itu, riset Ellison (2004) memaparkan bahwa perubahan 
pola curah hujan akan mempengaruhi pertumbuhan mangrove, baik 
produktivitas, pertumbuhan, kemampuan hidup individu baru, maupun 
komposisi spesies. Secara umum ada dua kelompok mangrove. 

Pertama adalah kelompok yang memiliki kelenjar garam sehingga 
walaupun ada proses osmosis, ia mampu bertahan terhadap lingkungan 
dengan konsentrasi kadar garam tinggi. Sebaliknya, ia tidak tahan 
terhadap kondisi air tawar. Yang termasuk kelompok ini antara lain jenis 
Avicennia, Aegiceras, dan Aegilitis. 

Kedua adalah kelompok mangrove yang tidak memiliki kelenjar 
garam sehingga tidak tahan terhadap kondisi saline. Termasuk kelompok 
ini adalah mangrove jenis Rhizophora, Bruguiera, dan Sonneratia.

Di sisi lain, ketika musim hujan dengan periode pendek namun 
berintensitas curah hujan tinggi maka akan menimbulkan banjir di 
kawasan pesisir dan menggenangi kawasan mangrove dalam waktu 
yang cukup lama. Akibatnya, mangrove yang tidak toleran terhadap air 
tawar akan terganggu pertumbuhannya. Bahkan ia bisa mati, terutama 
bagi mangrove yang masih muda usia. 

Genangan air banjir yang cukup lama akan menutupi mulai dari 
akar sampai daun mangrove. Dengan demikian proses respirasi dan 
metabolisme terganggu sehingga kematian menjemputnya.

Curah hujan yang membawa sedimen atau lumpur pekat juga 
menjadi ancaman tersendiri. Menurut Neal et al (2008), kenaikan 
sedimen dapat mengakibatkan kematian bagi jenis Rhizophora mangle 
dan Laguncularia racemosa. 

Riset membuktikan, kenaikan suhu akan mempengaruhi fotosintesis, 
penguapan, dan kandungan garam dalam tanaman mangrove. Menurut 
Hutchings dan Sanger (1987), kebanyakan mangrove akan hidup secara 
optimal pada suhu udara 25 oC. 

Ketika suhu udara mencapai di atas 35 oC, mangrove akan stres.  Bah-
kan,   apabila kenaikan suhu mencapai di atas 38 oC akan menyebabkan 
terhentinya aktivitas fotosintesis (Andrew dkk, 1984). 
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Penelitian di China menunjukkan adanya berbagai perbedaan 
respon spesies mangrove terhadap perubahan suhu. Spesies-spesies 
seperti  Kandelia candel, Avicennia marina, dan Aegiceras corniculatum 
bersifat tahan terhadap udara dingin. Sedangkan  Rhizophora mucronata, 
R. apiculata, Lumnitzera littorea, Nypa fruticans, dan Pemphis acidula tidak 
dapat hidup pada udara dingin (cold-intolerant). 

Di sisi lain, kenaikan suhu udara akibat perubahan iklim mengun-
tungkan daerah berlintang tinggi. Bukan apa-apa, secara geografis se-
baran mangrove akan bergeser ke lintang tinggi karena selama ini me-
mang suhunya lebih rendah dari pada lintang rendah (tropis).

Berbagai aktivitas bakteri dalam sedimen ekosistem mangrove juga 
akan berubah dengan kenaikan suhu. Perubahan-perubahan tersebut 
masih memerlukan banyak penelitian untuk mengetahui dampak dan 
pengaruhnya secara menyeluruh.

Perubahan kandungan CO2 di udara akan mempengaruhi tingkat 
fotosintesis dan pertumbuhan biomasa mangrove. Penelitian tentang 
pertumbuhan mangrove di Australia yang digarap Ball dkk (1997) 
memperlihatkan bahwa kandungan CO2, kelembaban, dan salinitas 
mempengaruhi pertumbuhan mangrove dari spesies Rhizophora stylosa 
dan Rhizophora apiculata. 

Secara umum dari berbagai penelitian memang memperlihatkan 
tingkat fotosintesis dan pertumbuhan mangrove baik dewasa maupun 
anakan meningkat seiring dengan kenaikan CO2. Namun demikian kom-
binasi-kombinasi pengaruh perubahan penggenangan dan pasokan air 
tawar lebih menentukan dan mengeliminasi pengaruh positif tersebut. 
Perubahan tingkat pertumbuhan pada gilirannya akan mempengaruhi 
komposisi dan kondisi ekosistem mangrove beserta fungsi-fungsinya.

Perubahan iklim juga akan mengakibatkan perubahan pola, 
frekuensi, dan kekuatan kejadian ekstrim seperti gelombang pasang 
dan badai. Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang rentan 
terhadap erosi pantai dan hempasan angin kencang. Dampak ini akan 
semakin diperburuk dengan adanya kenaikan paras muka air laut. 

Pada saat peristiwa El Nino tahun 1998, terjadi hujan yang begitu 
lebat di kawasan Delta Rufiji di Tanzania yang mengakibatkan kematian 
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mangrove akibat genangan air hujan (Erftemeijer dan Hamerlynck, 
2005). Penggenangan baik oleh hujan lebat maupun storm surge 
dapat mengakibatkan gangguan pernafasan pada akar mangrove dan 
menghambat fotosintesis dan pertumbuhannya. Beberapa spesies 
dengan tegakan tinggi juga lebih rentan terhadap hempasan angin 
dibandingkan dengan spesies-spesies yang berdahan rendah.

Selain mangrove, komunitas lamun (sea grass) juga sangat peka 
terhadap cahaya dan kualitas air. Kenaikan paras muka laut setinggi 1 
m tampaknya bukan merupakan ancaman baginya. Namun, ancaman 
utamanya terletak pada perubahan pola cuaca dan peningkatan 
frekuensi badai.

Peningkatan curah hujan dan limpasan air tawar (run off) akan 
mengurangi salinitas dan meningkatkan sedimentasi. Keduanya 
berpengaruh negatif terhadap kehidupan lamun di dasar laut. Badai 
mengakibatkan gangguan fisik perairan dan meningkatkan kekeruhan. 
Jika frekuensi badai meningkat maka dalam waktu singkat banyak 
daunnya berguguran.

Gambar 2.34  Pertumbuhan lamun (sea grass) bisa terganggu akibat 
perubahan iklim (Foto: dok Trismades/Muin).



100 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

2

Peningkatan suhu air laut juga dapat membakar (burning) daun-
daun lamun. Menurut studi, peningkatan suhu air laut juga mempenga-
ruhi metabolisme tumbuhan Angiospermae tersebut. Dampaknya, per-
tumbuhan dan reproduksinya menurun. 

Efek dominonya, luasan komunitas lamun bakal menurun. Pengu-
rangan luasan lamun tersebut akan mempersempit luas areal feeding 
(sumber pakan), nursery ground (tempat asuhan), dan lokasi migrasi 
bagi biota laut lainnya. Sebut saja dugong dan penyu misalnya, hidup-
nya sangat tergantung pada komunitas lamun sebagai feeding ground.

Di sisi lain, pengaruh peningkatan suhu juga berakibat terhadap 
peningkatan pertumbuhan algae kompetitor secara signifikan. Dengan 
demikian, peningkatan suhu air laut terhadap komunitas lamun lebih 
berdampak negatif.

Mengancam Penyu 
Penyu (turtle) juga sangat peka terhadap kenaikan paras muka air 

laut. Bukan apa-apa, kenaikan paras muka air laut dapat menggenangi 
hamparan pasir yang digunakan sebagai tempat bertelur dan 
menetaskan (nesting) telur-telur penyu. Jadi, kenaikan paras muka air 
laut dapat mempersempit aktivitas reproduksi penyu. 

Meskipun komunitas penyu dapat bereproduksi pada habitat pasir 
yang lebih tinggi di suatu pulau, ancaman berikutnya adalah peningkatan 
suhu laut. Inkubasi penetasan telur-telur penyu memerlukan suhu 
tertentu dan dapat mempengaruhi rasio kelamin anakannya. 

Jika terjadi kenaikan suhu selama masa inkubasi tersebut, diperkira-
kan rasio kelamin didominasi oleh betina. Dengan demikian, populasi 
penyu tidak seimbang antara jantan dan betina. 

Selain itu, perubahan iklim diperkirakan juga mengubah pola sirku-
lasi lautan. Hal ini akan mempengaruhi migrasi penyu untuk bertelur se-
hingga mengacaukan jejak migrasi guna menemukan lokasi atau habi-
tat bertelurnya. Dampak berikutnya, kelimpahan dan keanekaragaman 
jenis penyu bakal menurun.
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Gambar 2.35  Perubahan iklim menyebabkan kelimpahan dan 

keanekaragaman penyu menurun (Sumber: WWF-
Canon/Roger Leguen).
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Meredupkan Pariwisata dan 
Meluluhlantakkan Infrastruktur 

Kenaikan paras muka air laut (SLR) berdampak 
terhadap sektor pariwisata yang bakal meredup. Lebih dari 
itu, dampak SLR juga akan meluluhlantakkan berbagai 

sarana infrastruktur di  pantai.

Laut biru, pasir putih, dan matahari cerah adalah dambaan bagi para 
pelancong yang ingin memanjakan tubuhnya di pantai nan indah. 
Pada laut biru, penikmat wisata bisa berkelana dengan berbagai 

aktivitasnya mulai snorkling, surfing, diving, atau sekadar duduk-duduk 
santai sambil menatap birunya laut.

Pasir putih adalah media bagi berjemur diri di pagi hari. Apalagi bagi 
turis yang bermukim di daerah dingin, bermandikan cahaya matahari 
di hamparan pasir putih adalah kenikmatan yang tiada tara. Maklum, 
kondisi semacam ini sangat langka ditemui di daerah berlintang tinggi.

Itulah nuansa wisata pantai yang telah kita nikmati selama ini. 
Akankah anak-cucu kita mampu menikmati kondisi serupa? Harapannya 
memang seperti itu. Namun melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir 
ini keraguan besar timbul.

Bukan apa-apa, kini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dunia 
menghadapi ancaman serupa, perubahan iklim akibat pemanasan suhu 
udara secara global. Kita tentu amat prihatin melihat pasir putih yang 
tadinya membentang luas akhirnya menciut terendam air laut.

Potensi wisata bahari Indonesia yang terkenal dengan faktor 3 S-nya 
(sun, sea, dan sand) tadi bakal meredup pamornya. Bayangkan, wisatawan 
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yang tadinya ingin memanjakan tubuhnya dengan bermandikan sinar 
matahari itu akan merasakan ketidaknyamanan karena suhu permukaan 
bumi naik. Kulit tubuh gampang terbakar oleh suhu yang menyengat. 
Pada kasus-kasus tertentu malah dapat mengakibatkan heatstroke.

Atraksi dan keindahan laut juga akan terganggu. Pemanasan global 
menimbulkan kekacauan iklim yang sulit diprediksi. Angin kencang dan  
gelombang laut yang  ekstrim secara mendadak mudah menghempas 
dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya. 

Hal ini sangat mengganggu pelancong yang sedang beratraksi 
ria dengan banana boat, jet sky, dan lain-lain. Selain itu, gempuran 
gelombang laut yang ekstrim di pantai juga merusak infrastruktur 
wisata (jalan, pondok, dan perahu wisata) di pantai. Inilah yang terjadi 
pada Mei 2007 lalu di berbagai kawasan pantai sepanjang Samudra 
Indonesia (lihat Gambar 2.36).

Keindahan dasar laut juga kurang mempesona akibat karang yang 
memucat (coral bleaching). Maklum, karang-karang itu tak mampu 
menghadapi kenaikan suhu air laut.

Gambar 2.36  Perahu terbalik di Pantai Jimbaran, Bali akibat gelombang 
laut yang besar pada Mei 2007 (Foto: Ketut Sudiarta).
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Gambar 2.37  Keindahan karang di Buleleng, Bali meredup karena 

mengalami bleaching (Foto: Ketut Sudiarta).

Menurut Wilkinson dan kawan-kawan (2000), pemutihan karang di 
perairan Indonesia mencapai 30 persen. Dampaknya, keelokan terumbu 
karang yang tadinya penuh warna, berubah menjadi putih pucat, tak 
lagi memikat para penikmat alam dasar laut.

Kondisi ini tentu saja mengancam posisi Indonesia di mata penyelam 
internasional. Bukan apa-apa, 7 Maret 2008 Indonesia memperoleh 
penghargaan Diver Award sebagai peringkat ketiga --setelah Maladewa 
dan Mesir-- untuk kategori Diver Destination of the Year. Pemberi 
penghargaan itu adalah Diver Magazine, majalah olah raga selam 
terkemuka dunia yang berkantor di Inggris. 

Selain dua faktor sun dan sea tadi, dampak negatif lain adalah 
meredupnya keelokan pasir (sand). Betapa tidak, rob dan gelombang 
ekstrim akan merendam dan menggerus hamparan pasir yang tadinya 
putih berkilau. 
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Gambar 2.38  Kawasan wisata Pantai Tirtamaya, Indramayu, Jawa Barat  
kian meredup akibat erosi pantai.

Merujuk catatan Departemen Kelautan dan Perikanan, setidaknya 
50 kawasan  pantai untuk wisata bahari rusak  akibat terendam rob dan 
tergerus hempasan gelombang. Berkurangnya keasrian pasir putih ini 
akan mengurangi panorama pantai dan tempat berjemur matahari 
bagi para wisatawan.

Berbagai fenomena tersebut hanyalah segelintir dampak dari 
perubahan iklim yang mengganggu aktivitas pariwisata. Di luar itu 
masih banyak dampak perubahan iklim terhadap kegiatan wisata. 
Dampak kumulatif dari perubahan iklim terhadap bisnis dan tujuan 
pariwisata mempunyai konsekuensi yang bervariasi, tergantung pada 
segmen pasar dan wilayah geografinya.
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Merusak Infrastruktur
Dampak kenaikan paras muka air laut juga mengimbas sarana 

infrastruktur pantai. Beberapa fasilitas seperti pelabuhan, pelabuhan 
perikanan, pulau buatan (man made islands), penimbunan tanah, 
struktur pelindung pantai, sistem drainase, serta infrastruktur lainnya 
bakal terganggu. 

Sebut saja kasus meningkatnya ketidakstabilan bangunan breakwater 
(pemecah gelombang) dan tanggul atau tembok laut (rivetment atau 
sea wall). Faktor keamanan bangunan pantai tersebut mungkin akan 
turun akibat adanya kenaikan muka air laut. Perubahan ini bergantung 
pada kondisi dan tempat seperti kedalaman air dan gelombang pecah. 

Gambar 2.39 Tanggul laut di Pantai Losari, Makassar jebol tidak kuasa 
menahan gempuran gelombang dari Selat Makasar.
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Gambar 2.40  Tembok laut di Kabupaten Pamekasan ini jebol tidak 

kuasa menahan gempuran gelombang dari Selat 
Madura.

Beakwater adalah bangunan yang dibuat untuk melindungi kapal 
yang sedang sandar atau bongkar muat dari serangan gelombang. 
Breakwater juga dibuat untuk melindungi pantai yang terletak di 
belakangnya dari serangan gelombang (misalnya breakwater lepas 
pantai atau detached breakwater).

Sedangkan tembok atau tanggul laut biasanya digunakan untuk 
melindungi fasilitas yang ada di balik bangunan tersebut. Tembok atau 
tanggul laut dapat berupa bangunan yang kedap air (masif dari beton 
atau sheet pile) atau tidak kedap air (tumpukan batu atau blok beton). 
Agar fasilitas yang ada di belakang bangunan breakwater, tembok laut, 
atau tanggul laut dapat aman biasanya bangunan tersebut dirancang 
dalam kondisi tidak terjadi overtopping.

Dimensi bangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh muka air laut 
tertinggi (high water level atau HWL) dan tinggi gelombang rencana. 
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Sebagai contoh, pada bangunan yang tidak kedap air atau tipe rubble 
mound (lihat Gambar 2.41), dimensi armor (batuan) lapisan pelindung 
tergantung pada tinggi gelombang dan kemiringan tanggul. 

Gambar 2.41 Overtopping yang terjadi saat gelombang menghantam 
bangunan pantai setelah SLR untuk bangunan pantai 
yang tidak mempertimbangkan pengaruh SLR.

Hudson (1961) memberikan rumus sederhana untuk menentukan 
berat individual batuan lapis lindung. Menurutnya, berat individual 
batuan lapis lindung sebanding dengan tinggi gelombang pangkat 
tiga. Artinya, semakin tinggi gelombang semakin besar berat individual 
batuan lapis lindung yang diperlukan agar tidak rusak.

Mengingat bangunan tersebut biasanya dibangun di perairan yang 
relatif dangkal maka kondisi gelombang dapat dianggap gelombang 
pecah. Gelombang  laut yang menuju pantai akan pecah pada kedalaman 
sekitar 1,25 kali tinggi gelombang. Atau gelombang akan pecah pada 
ketinggian gelombangnya mencapai kira-kira 0,80 kedalaman laut. 

Artinya, semakin dalam laut kian besar pula tinggi gelombang 
pecahnya. Dengan adanya SLR mengakibatkan kedalaman laut semakin 
besar. Semakin membesarnya kedalaman laut maka tinggi gelombang 
pecah kian besar. 

Dengan anggapan perairannya dangkal maka berat individual 
batuan lapis lindung sebanding dengan tinggi gelombang saat 
pecah pangkat tiga. Semakin tinggi gelombang pecah setelah adanya 
SLR maka otomatis berat individual batuan lapis lindung bangunan 
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pantai juga kian besar. Artinya, berat batuan untuk tanggul laut yang 
diperlukan setelah terjadi SLR lebih berat daripada berat batuan yang 
diperlukan untuk tanggul laut sebelum SLR. Padahal selama ini dalam 
merencanakan bangunan laut kebanyakan tidak mempertimbangkan 
adanya SLR. Akibatnya, banyak bangunan tanggul laut dan bangunan 
pantai lainnya mengalami kerusakan bahkan hancur.

Tidak hanya itu, setelah terjadi SLR maka saat ada gempuran 
gelombang kemungkinan akan terjadi overtopping (lihat Gambar 2.41). 
Padahal selama ini kebanyakan bangunan pantai tidak direncanakan 
untuk kondisi overtopping. Akibatnya, bangunan tanggul laut banyak 
yang mengalami kerusakan atau bahkan hancur diterjang gelombang.

Overtopping tersebut diakibatkan semakin tingginnya wave run-
up karena adanya kenaikan paras muka air laut. Wave run-up adalah 
luncuran (rayapan) air akibat gelombang menghantam tembok/tanggul 
laut (lihat Gambar 2.42).

Di bawah ini disajikan contoh hasil perhitungan perbedaan nilai 
wave run-up sebelum dan sesudah SLR pada sebuah bangunan pantai 
di Jepang yang dilakukan oleh Prof. Masahiko Isobe dari University of 
Tokyo, Jepang.

Berdasarkan Gambar 2.42 terlihat bahwa dengan kedalaman air 
2,34 m, gelombang datang dengan ketinggian 4,2 m, dan periode 6,6 
detik saat menghantam bangunan pantai mengahasilkan  wave run-
up sebesar 5,75 sebelum SLR. Sementara itu, dengan gelombang yang 
sama apabila terjadi SLR 65 cm maka akan menghasilkan wave run-up 
sebesar 7,31 m. 

Ini berarti elevasi puncak bangunan pantai walaupun hanya  terjadi 
SLR 65 cm harus dinaikkan setinggi 2,21 m  (7,31 m - 3,75 m  + 0,65 
m). Apabila bangunan pantai tersebut tidak ditinggikan elevasi puncak 
bangunannya maka jelas overtopping akan selalu menghantui bangunan 
tersebut manakala tidak mempertimbangkan SLR seperti terlihat pada 
Gambar 2.41. 
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Gambar 2.42 Ilustrasi penambahan wave run-up akibat kenaikan paras 
muka laut.

Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya kenaikan muka 
air tanah sebagai akibat kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air 
tanah ini mengakibatkan tanah kehilangan daya dukung dan daya 
tahan terhadap likuifaksi (liquifaction). Dampaknya, jika terjadi gempa, 
kekuatan tanggul sungai, fasilitas pelabuhan, jembatan, gedung-
gedung besar, dan sebagainya rapuh. Ia menjadi mudah roboh.
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Gambar 2.43  Tembok laut di Ambon jebol tidak kuasa menahan 

ganasnya gempuran gelombang karena terjadi 
overtopping (Foto: Pemerintah Provinsi Maluku).

Gambar 2.44  Infrastruktur pantai di Padang rusak karena hantaman 
gelombang ekstrim (Foto: Departemen PU).
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Hasil Panen Petani Merosot

Sektor pertanian juga terkena dampak perubahan iklim yang 
disebabkan oleh perubahan pola musim, curah hujan, dan 
kenaikan paras muka air laut. Petani harus bekerja lebih 
keras lagi menghadapi musim kering yang berkepanjangan dan 
musim hujan yang pendek namun dengan intensitas tinggi. 
Kondisi ini akan membuat hasil panen merosot tajam.

Di Indonesia saat ini sudah sulit meramalkan kapan musim hujan 
atau kemarau tiba. Semuanya bisa berubah dengan cepat dan 
tidak menentu. Para petani pun sangat sulit dalam  menentukan 

masa tanam.
Perubahan pola curah hujan akan bervariasi, tergantung pada 

lokasi. Di banyak kawasan pertanian, periode musim kemarau terjadi 
lebih panjang. Sebaliknya, pada musim hujan, periodenya lebih pendek 
namun memiliki intensitas yang sangat tinggi. Fenomena semacam ini 
akan mudah menimbulkan banjir. Sawah pun rusak dan bahkan gagal 
panen karena terendam banjir.

Begitu pula di saat musim kemarau akan terjadi kekeringan yang 
berkepanjangan. Kelangkaan air akan terjadi di berbagai tempat. Lahan-
lahan pertanian bakal kekurangan persediaan air.  Kelangkaan air dapat 
memicu konflik sosial karena akan saling berebut air untuk mengairi 
sawahnya. 

Laboratorium Iklim di Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan 
bahwa selama kurun waktu 1981-1990, setiap kabupaten di Indonesia 
mengalami penurunan produksi padi sekitar 100.000 ton per tahun. 
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Bahkan pada kurun waktu 1992-2000, jumlah penurunan ini meningkat 
menjadi 300.000 ton per tahun. 

Di samping masalah banjir dan kekeringan, sawah yang ada di 
wilayah pesisir puso akibat luapan air laut (rob). Rob ini tak bisa dihindari 
karena paras muka air laut mengalami kenaikan. 

Berbagai kondisi ini jelas memiliki implikasi besar pada ketahanan 
pangan nasional. Sudah pasti, penduduk yang menderita kelaparan dan 
kekurangan gizi akan semakin banyak jumlahnya jika kita tidak pandai 
mengantisipasinya.  

Gambar 2.45  Grafik luas lahan pertanian yang terkena banjir dan puso 
di Indonesia (Data: Departemen Pertanian, 2008).

Bencana bagi Petani
Mengingat kurangnya informasi, dampak pemanasan global terha-

dap pertanian tidak dapat dihitung secara akurat.  Yang bisa dilakukan 
adalah dengan cara generalisasi luas areal yang bakal terkena dampak.

Jika iklim berubah seperti yang diramalkan, prospeknya bisa 
beraneka ragam dan bisa jadi suram. Areal pertanian di belahan 
bumi mengalami masalah serius. Penurunan curah hujan merupakan 
bencana bagi petani miskin yang mengandalkan air irigasi dari curah 
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hujan seperti di Afrika, timur laut Brasil, sebagian Pakistan, dan India. 
Negara-negara yang tergantung pada hujan musiman akan menemui 
masalah pelik jika terjadi perubahan besar dalam arah angin musiman 
atau jumlah hujan yang dibawa musim tersebut.

Di daerah tropik beriklim semi kering juga menghadapi persoalan 
pelik akibat pemanasan global. Apalagi bagi negara berkembang, 
dengan pertumbuhan populasi yang tinggi dan tekanan lingkungan 
seperti erosi lahan maka sektor pertanian sangatlah rentan.   

Dampak serupa juga terjadi di daerah barat-tengah Amerika Serikat. 
Suhu udaranya  menjadi lebih panas, angin lebih kencang, dan berdebu. 
Ketika kekeringan dan suhu tinggi pada tahun 1988 melanda kawasan 
tersebut, harga panen gabah turun 30 persen.

Jika saja penurunan hasil panen tersebut terus terjadi maka akan 
membuat harga gabah melonjak tinggi di pasar internasional. Kondisi 
demikian akan berakibat serius bagi dunia ketiga serta negara-negara 
lain yang tergantung impor gabah dari Amerika Serikat.

Selain itu, beberapa tanaman pertanian tertentu terpaksa tidak 
lagi dibudidayakan di  beberapa daerah.  Produksi gandum misalnya, 
di daerah-daerah yang tadinya menjadi sentra produksi akan semakin 
sulit terwujud. Malah pada beberapa daerah lainnya mungkin tidak bisa 
lagi ditanam gandum.

Fakta menunjukkan, para petani di berbagai negara mampu mela-
kukan adaptasi-adaptasi besar dalam menghadapi perubahan iklim. 
Mereka bersiap mengganti tanaman ketika pasar berubah. Mereka juga 
menerapkan varietas biji baru ketika varietas tersebut lebih mengun-
tungkan. Mereka juga mengubah teknik bertani atau mengambil lang-
kah apa pun guna meningkatkan keamanan atau pendapatan mereka.

Tetapi adaptasi demikian memerlukan waktu dan uang.  Jika dunia 
sedang menuju ke abad dengan suhu global yang meningkat terus, 
kecepatan dan kontinuitas perubahan akan meletakkan beban berat 
pada para petani di mana-mana.  

Bagi petani-petani kaya, mereka bisa saja beradaptasi dan melakukan 
investasi baru. Sebaliknya bagi petani kecil dan miskin, kelompok inilah 
yang paling menderita akibat perubahan iklim.
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Tidak Semuanya Negatif
Kita layak sedikit bernafas lega. Betapa tidak, dampak perubahan 

iklim tidak seluruhnya negatif. Nasib pertanian di beberapa daerah akan 
lebih menguntungkan daripada masa sekarang.  

Sebut saja pertanian di Republik Rusia. Kawasan itu diperkirakan 
memiliki suhu lebih tinggi daripada kondisi sekarang. Di samping itu, 
akibat kenaikan curah hujan maka di daerah ini akan meningkatkan 
hasil gabah sampai 50 persen.  

Secara teori, hal ini akan membuat Rusia menjadi salah satu 
pengekspor gabah terbesar di dunia. Dan yang lebih penting lagi 
mereka tidak lagi tergantung impor gabah dari AS, misalnya.  

Mengapa kondisi pertanian di negara komunis itu lebih baik dengan 
adanya perubahan iklim? Beberapa pengamat mengatakan, pening-
katan karbondioksida (CO2) di udara akan membuat tanaman pertanian 
tumbuh lebih baik. Berdasarkan riset di laboratorium, beberapa tanaman 
pangan seperti gandum, kentang, kapas, padi, barley, ubi kayu, buah-
buahan, dan  sayur-sayuran, menunjukkan kenaikan hasil 10-15 persen 
ketika kandungan CO2 di udara meningkat dua kali lipat.  

Walaupun begitu, tanaman yang tumbuh lebih cepat dan lebih besar 
akan memerlukan lebih banyak unsur hara dan air.  Jika kedua unsur ini 
tidak tersedia dalam jumlah yang diperlukan, produktivitas tanaman 
dapat menjadi lebih rendah daripada sekarang.  

Di sisi lain, meningkatnya CO2 juga membuat gulma (tanaman 
pengganggu) tumbuh lebih baik. Dengan demikian hal ini akan 
meningkatkan kompetisi terhadap air dan unsur hara antara tanaman 
pokok dan gulma.

Boleh jadi pada kondisi suhu udara yang lebih panas, lebih lembab, 
dan kaya CO2  akan mampu menghasilkan lebih banyak pangan daripada 
sekarang. Namun sebelum hal itu  terjadi, ada kemungkinan terjadi 
gangguan besar terhadap pola pertanian di sejumlah besar daerah.  
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Suhu Udara Tinggi
Merontokkan Harapan Hidup 

Manusia
 

Dampak pemanasan global telah mengimbas kepada kesehatan 
manusia. Bagi mereka yang ringkih, penyakit dan bahkan 
kematian siap mengintainya. Ya, temperatur yang tinggi 
telah merontokkan harapan hidup manusia.

Hasil penelitian terhadap dampak temperatur tinggi di ka-
wasan Eropa sungguh mencengangkan. Setidaknya ada tiga 
fenomena yang terjadi terkait dengan kesehatan manusia, yak-

ni meluasnya wabah penyakit, terciptanya wabah penyakit baru, dan  
menewaskan sebagian manusia yang tak sanggup beradaptasi dengan 
tingginya suhu udara.

Di London, Inggris, misalnya, banyak korban tewas ketika temperatur 
udara rata-ratanya melebihi 22,3 oC. Sementara itu, di Athena hal ini 
terjadi jika temperaturnya mencapai lebih dari 25,7 oC. Mereka yang 
tak kuasa menerima perubahan suhu tinggi itu kebanyakan dari kaum 
lanjut usia.

Kita tentu masih ingat betapa dahsyatnya gelombang suhu tinggi 
di musim panas yang manghantam kawasan Eropa pada tahun 2003. 
Tercatat sekitar 35.000 orang meninggal dunia karenanya. 

Wabah Meluas 
Di kawasan tropis, perubahan iklim juga telah menelan korban. Di 
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Filipina misalnya, beberapa orang tewas dan lebih dari 2.235 orang 
pada 20 November 2008 dirawat di rumah sakit pemerintah akibat 
pemanasan global.

Menurut Menteri Kesehatan Filipina Francisco Duque, kenaikan 
temperatur udara telah memicu munculnya banyak penyakit mema-
tikan seperti kolera, demam berdarah, tifoid, dan malaria. Jelas bahwa 
apa yang diprediksi sebagai dampak pemanasan global telah mulai 
terjadi, ujar Duque seperti dilansir kantor berita AFP.

Sebelumnya, Bangladesh juga mengalami hal serupa. Penyakit kolera 
mulai mewabah ketika terjadi kenaikan suhu udara dan paras muka air 
laut. Di situ terdapat korelasi tinggi antara meningkatnya temperatur 
udara dan paras muka air laut dengan hebatnya epidemik kolera. 

Artinya, semakin tinggi suhu udara dan kenaikan paras muka air 
laut maka  epidemik kolera meningkat. Perubahan iklim berpengaruh 
terhadap vector-borne diseases (VBD), yaitu penyakit yang dibawa oleh 
organisme lain, seperti malaria yang dibawa oleh nyamuk. 

Karena itu perubahan iklim dan pola cuaca mempengaruhi rentang 
(baik letak lintang maupun bujur), intensitas, serta seasonility dari 
berbagai VBD dan penyakit infeksi lainnya. Secara umum, hangatnya 
suhu udara dan meningkatnya kelembaban yang disebabkan oleh 
pemanasan global akan mempertinggi penyebaran penyakit. 

Plasmodium vivax yang dibawa oleh nyamuk Anopheles misalnya, 
adalah organisme yang menyebabkan malaria. Faktor iklim utama yang 
menunjang potensi penularan malaria dari populasi nyamuk adalah 
temperatur dan presipitasi. Pengkajian terhadap dampak potensial dari 
perubahan iklim global pada kejadian malaria menunjukkan adanya 
peningkatan risiko yang meluas akibat ekspansi daerah yang cocok 
untuk penularan malaria. 

Pemanasan global juga akan memberikan kondisi yang sangat baik 
bagi nyamuk Anopheles untuk berkembang biak di Inggris bagian 
selatan, Eropa, dan Amerika Serikat bagian utara. Hal ini akan membuat 
wabah penyakit yang biasa ditemukan di daerah tropis semakin meluas. 
Bisa jadi, wabah ini meluas ke daerah bersuhu dingin dan subtropis di 
Eropa dan Amerika.
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Perlu diketahui, penyakit malaria menjadi endemik di 106 negara 
dan mengancam sebagian besar populasi penduduk dunia terutama di 
negara berkembang seperti Asia dan Afrika. Yang paling mengkhawatir-
kan adalah parasit ini sudah tidak mempan lagi disembuhkan dengan 
berbagai macam obat kimia dan sangat susah dikontrol penyebaran-
nya.

Negara paling parah terkena wabah malaria ini adalah Zambia. Di 
situ ada empat jenis malaria yang sangat berbahaya karena langsung 
menyerang otak manusia, sehingga menyebabkan 20 % dari semua 
bayi di Zambia tidak bisa hidup lebih dari usia lima tahun. 

Kecenderungan ini juga bakal mengimbas Indonesia. Pada kondisi 
normal saja,  malaria sering mewabah di  Pulau Sumatera dan Papua. 
Ketika suhu udara rata-rata di Sumatera dan Papua meningkat antara 
25-27 oC, nyamuk pembawa penyakit malaria berkembang biak secara 
pesat. Maklum, pada kisaran suhu tersebut merupakan kondisi paling 
ideal bagi nyamuk pembawa penyakit malaria.

Bukan hanya itu. Wabah demam berdarah juga akan melanda seluruh 
dunia, terutama di kawasan Amerika dan tropis ketika suhu udaranya 
lebih hangat. Apalagi ketika musim hujan, penyebaran penyakit demam 
berdarah di berbagai belahan bumi akan semakin meluas.

Ini bisa terjadi lantaran nyamuk Aedes aegypty yang membawa 
penyakit demam berdarah berkembang biak secara pesat pada kondisi 
suhu udara hangat. IPCC (International Panel on Climate Change) 
memperkirakan sekitar 3,5 miliar orang pada tahun 2085 berisiko 
terkena penyakit demam berdarah yang ditularkan lewat nyamuk Aedes 
aegypti. 

Di Indonesia penyakit demam berdarah adalah salah satu wabah 
penyakit yang paling mematikan dan terjadi setiap tahun, terutama di 
saat musim hujan tiba. Penderita penyakit demam berdarah ini biasanya 
adalah mereka yang bermukim di  perkampungan kumuh yang padat 
penduduk dan berada di pinggir sungai. Jika pemanasan global terjadi, 
maka wabah demam berdarah ini meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Tak cuma malaria dan demam berdarah yang berjangkit. Banyak 
ilmuwan meramalkan akan muncul berbagai penyakit baru yang tidak 
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diketahui sebelumnya dan belum ada obatnya, seperti SARS, flu burung, 
Avian malaria, berbagai macam flu yang mematikan, atau bahkan ebola. 
Jika berbagai macam penyakit ini muncul secara mendadak seperti yang 
terjadi pada tahun 1918 dimana epidemik flu telah mengakibatkan 40 
juta orang meninggal, maka sebagian populasi penduduk dunia akan 
terancam. 

Apalagi di era globalisasi saat ini dimana orang bisa berpindah 
tempat dari satu negara ke negara lain tanpa mengenal ruang dan 
waktu. Penyebaran berbagai macam wabah penyakit akan sangat sulit 
ditanggulangi lagi dan sulit diisolasi di satu tempat saja. 

Menurut WHO (World Health Organization), sejak tahun 1976 hingga 
2008 telah muncul 30 jenis penyakit baru di antaranya adalah demam 
berdarah, kolera, diare dan virus ebola. Mampukah kita menghadapi 
ancaman penyakit yang mematikan tersebut? 

Mengancam Persediaan Air Bersih
Selain terkena dampak langsung seperti itu, ancaman terhadap 

kesehatan manusia adalah akses terhadap air minum. Bukan apa-apa. 
dampak dari perubahan iklim, termasuk perubahan temperatur, presipi-
tasi, dan muka air, diperkirakan memiliki konsekuensi yang bervariasi 
terhadap ketersediaan air bersih di seluruh dunia. 

Perubahan limpasan (run-off) sungai misalnya, berpengaruh  terha-
dap reservoir yang selanjutnya berdampak pada pengisian pasokan air 
tanah. Peningkatan laju evaporasi akan mempengaruhi pula pasokan 
air dan berperan pada salinisasi lahan pertanian irigasi. 

Di sisi lain, kenaikan muka air laut dapat menyebabkan intrusi air 
garam  di akuifer pantai. Saat ini, sekitar 1,7 miliar orang atau sepertiga 
dari populasi dunia, hidup di negara yang airnya mengalami tekanan 
dari berbagai persoalan termasuk di antaranya kadar garam pada air 
minum. 

Laporan IPCC menyatakan bahwa dengan proyeksi penambahan 
jumlah penduduk global dan perubahan iklim maka 5 miliar penduduk 
akan mengalami kesulitan air (water stress) di tahun 2025. Daerah 
dengan pasokan air yang berlimpah akan mendapatkan air yang lebih 
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banyak dengan meningkatnya banjir. 
Berdasarkan model komputer, prakiraan hujan yang terjadi akan lebih 

lebat. Dampaknya, di Eropa bakal terjadi banjir besar. Sebaliknya bagi 
negara yang saat ini memiliki sedikit air (misalnya yang mengandalkan 
pada desalinasi), relatif tidak terpengaruh. 

Sementara itu, di kawasan Asia tengah, Afrika utara, dan Afrika bagian 
selatan akan mengalami curah hujan yang sedikit. Kualitas airnya juga 
menurun akibat temperatur yang lebih tinggi dan limpasan polutan. 

Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup berat di masa 
yang akan datang dalam ketersediaan air bersih. Perubahan iklim akan 
mengakibatkan berkurangnya curah hujan dan debit sungai, sehingga 
ketersediaan air pun akan berkurang. Bukan apa-apa, ketergantugan kita 
terhadap suplai air tawar dari hujan sangat besar dan terus bertambah 
seiring dengan bertambahnya penduduk.

Aldrian (2006) melakukan kajian tentang tren penurunan curah 
hujan tahunan di Bengkulu dan Ketapang, Kalimantan dalam 3 dasa-
warsa terakhir (Gambar 2.47). Mengingat keterbatasan data, kajian 
tersebut hanya menggunakan data curah hujan tahunan sehingga 
tidak dapat memperoleh gambaran tentang variasi musiman. Walaupun 
demikian, kajian tersebut dapat memberikan gambaran awal tentang 
tren penurunan curah hujan tahunan. Ini berarti bahwa ketersediaan air 
di daerah Bengkulu dan Ketapang terus menurun dari tahun ke tahun. 
Laju tren penurunan terbesar curah hujan terjadi di Bengkulu dengan 
nilai 71,79 mm/tahun dari 1968 sampai 1997.

Tantangan ketersediaan air bagi Indonesia, di samping diakibatkan 
oleh perubahan iklim juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain:

1. Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air karena 
kondisi lingkungan yang semakin rusak.

2. Meningkatnya tren kebutuhan air dari tahun ke tahun akibat 
pertambahan penduduk.

3. Kerusakan sarana prasarana sumber daya air akibat bencana 
banjir dan tanah longsor.

4. Bertambahnya daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami 
kerusakan (kritis). Berdasarkan data dari Departemen Pekerjaan 
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Umum, DAS kritis di Indonesia jumlahnya meningkat dari tahun 
ke tahun. Pada 1984 terdapat 22 DAS kritis. Pada 1992 DAS kritis 
jumlahnya meningkat menjadi 39. Lalu pada 1998 DAS kritis 
merangkak naik menjadi 59. Sementara itu pada 2005 terdapat 
62 DAS kritis.

Gambar 2.47  Tren penurunan curah hujan di Bengkulu dan Ketapang 
(Sumber : Aldrian, 2006).
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Ulah Manusia (Antropogenik) 
Perparah Kerusakan Ekosistem

Berhati-hatilah dalam menangani erosi pantai. Maksud 
hati memang mulia, namun kalau penanganannya tidak 
menyeluruh, kerugiannya malah jauh lebih besar. Bisa 
jadi satu kawasan ekosistem memang berhasil diselamatkan. 
Namun di kawasan pantai lainnya yang tadinya utuh malah 
bisa rusak, tergerus erosi akibat penanganan yang parsial 
tersebut. Kalau ini terjadi, ulah manusia kian memperparah 
kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim.

Fakta menunjukkan, kondisi kawasan pesisir di berbagai penjuru 
Tanah Air akibat ulah manusia sangat mencemaskan. Sebut saja 
misalnya, kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove dan 

erosi pantai sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. 
Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan-

kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu penggunaan bahan-
bahan peledak, bahan beracun sianida dan aktivitas penambangan 
karang untuk bahan bangunan, penambatan jangkar perahu, serta 
akibat dari sedimentasi (meningkatnya erosi dari lahan daratan).

 Berdasarkan survei line transect yang dilakukan oleh P3O LIPI (lihat 
Gambar 2.48), penutupan karang hidup hanya tinggal sekitar 6,20 % 
terumbu karang Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat 
baik, 23,72 % dalam kondisi baik, 28,30 % kondisi rusak dan  41,78 % 
dalam kondisi rusak berat (Suharsono 1998). 
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Ekosistem hutan mangrove juga mengalami degradasi yang cukup 

mengkhawatirkan. Selama periode 1982-1993 telah terjadi penurunan 
luas hutan mangrove dari sekitar 4 juta ha menjadi sekitar 2,5 juta ha 
(Gambar 2.49). Penyebab penurunan itu adalah peningkatan kegiatan 
yang mengonversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain; seperti 
pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri dan permukiman 
di kawasan pesisir serta penebangan hutan mangrove untuk kebutuhan 
kayu bakar, arang dan bahan bangunan. 

  
100 Lokasi Terkena Erosi Pantai 

Erosi pantai sudah menjadi pemandangan yang jamak. Panorama 
pantai yang tadinya asri dan indah berubah menjadi tak elok lagi. 
Setidaknya, 15 provinsi dan 100 lokasi pantai yang mengalami erosi di 
Indonesia memerlukan perhatian dan penanganan segera.

Pantai Tirtamaya di Indramayu, Jawa Barat misalnya, daratannya 
hancur digerus oleh ombak. Satu-satunya objek wisata bahari yang 
dimiliki kabupaten penghasil buah mangga itu mulai sepi ditinggalkan 
para pengunjungnya.

Gambar 2.48  Persentase kerusakan terumbu karang di Indonesia.
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Kerusakan serupa juga terjadi di sepanjang jalur pantai utara 
(Pantura) Jawa, pantai selatan Bali, pantai Sumatera Barat, Bengkulu, 
pantai timur Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Utara, dan lain sebagainya. Jika tak ada usaha serius untuk menghentikan 
laju erosi pantai, maka rumah, jalan, tempat pariwisata, dan tambak itu 
bakal amblas diterjang ombak. 

Lalu mengapa erosi pantai itu bisa terjadi? Riset membuktikan, erosi 
pantai disebabkan terganggunya keseimbangan transportasi sedimen 
sejajar pantai (longshore sediment transport) atau tidak adanya peredam-
an energi gelombang. 

Ketidakseimbangan itu bisa terjadi lantaran tiga hal, yakni  faktor 
alami, buatan, atau keduanya (alami dan buatan). Namun, di antara faktor 
tersebut, pengaruh aktivitas manusia tak ramah lingkungan merupakan 
penyebab utamanya. 

Gambar 2.47  Laju kerusakan mangrove di Indonesia.
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Bangunan pantai seperti reklamasi yang menjorok ke laut, break-
water, groin, dan jetty misalnya, dapat mengurangi bahkan menghen-
tikan suplai sedimen dari angkutan sedimen sejajar pantai (longshore 
sediment transport). Pengambilan material pantai (karang dan pasir pan-
tai) untuk bahan bangunan akan mengurangi cadangan sedimen bagi 
pembentukan pantai dalam siklus dinamiknya. Di samping itu, pengam-
bilan material pantai akan berdampak pada hilangnya fungsi peredam-
an energi gelombang.

Pengurangan suplai sedimen ke pantai juga dapat terjadi karena 
aktivitas di hulu sungai seperti pembuatan kantong-kantong sedimen, 
waduk, bendung, dan bangunan air lainnya, pengalihan muara sungai, 
serta penambangan material dasar sungai. Bahkan penghijauan dan 
pengendalian erosi yang berhasil di daerah hulu dapat mengurangi pa-
sokan sedimen ke pantai. 

Penebangan mangrove di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 
juga menjadi biang terjadinya erosi pantai. Dengan hilangnya mangro-
ve, tidak ada lagi tameng yang dapat meredam gempuran gelombang 
di pantai.

Erosi Pantai Akibat Ulah Manusia
Survei membuktikan, setidaknya ada lima penyebab erosi pantai 

yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Pertama, terperangkapnya ang-
kutan sedimen sejajar pantai akibat adanya bangunan (seperti groin, 
jetty, breakwater pelabuhan, reklamasi, dan lain-lain) yang menjorok ke 
laut. 

Ketika gelombang menuju pantai dengan membentuk sudut ter-
hadap garis pantai, akan menimbulkan arus sejajar pantai di zona 
gelombang pecah. Gaya-gaya dan turbulensi yang ditimbulkan oleh 
gelombang pecah akan mengerosi sedimen dasar dan mengaduknya 
menjadi material tersuspensi. 

Sedimen ini oleh arus sejajar pantai yang terjadi di zona gelombang 
pecah lalu dibawa menelusuri sepanjang garis pantai. Akibat adanya 
bangunan menjorok ke laut, akan mengubah konfigurasi pantai 
sehingga pantai akan menuju keseimbangan dinamis yang baru. 
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Gambar 2.50  Erosi pantai dan sedimentasi akibat pembangunan jetty 
yang masif.

Gambar 2.51  Erosi pantai dan sedimentasi akibat pembangunan 
breakwater.

Sedimen yang diangkut oleh arus sejajar pantai tersebut akan 
terperangkap oleh bangunan. Akibatnya, terjadi proses sedimentasi di 
daerah updrift (hulu) dan erosi pantai di daerah downdrift (hilir) dari arah 
gelombang datang ditinjau dari bangunan tersebut. 
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Terjadinya sedimentasi di daerah hulu ini di samping karena sedimen 
terperangkap oleh bangunan menjorok ke laut, juga disebabkan adanya 
pembelokan dan mengecilnya magnitude arus. Dampaknya, kecepatan 
jatuh partikel lebih dominan bekerja terhadap partikel sedimen 
dibanding transpor arus, sehingga akan terjadi proses sedimentasi di 

Gambar 2.53  Erosi pantai dan sedimentasi akibat reklamasi yang 
menjorok ke laut.

Gambar 2.52  Erosi pantai dan sedimentasi akibat pembangunan groin 
tunggal.
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sebelah hulu bangunan. Sebaliknya di daerah hilir akan terjadi erosi 
pantai 

Erosi pantai ini terjadi selain karena terperangkapnya sedimen 
di sebelah hulu sehingga mempengaruhi keseimbangan transpor 
sedimen di sebelah hilir, juga adanya arus olakan yang menuju ke 
arah laut akibat bangunan menjorok ke laut. Proses erosi pantai ini 
akan berlangsung terus sampai terjadi keseimbangan dinamis baru, 
yaitu apabila sedimentasi yang terjadi di sebelah hulu bangunan telah 
berhenti. 

Banyak contoh kasus erosi pantai semacam ini di Indonesia. Di anta-
ranya, dampak dari pembuatan breakwater Pelabuhan Pulau Baai. Lalu, 
bangunan jetty di Muara Dadap, Indramayu, dan saluran beton untuk 
mengambil air laut yang menjorok ke laut di Tambak Inti Rakyat (TIR) 
Karawang. Bangunan-bangunan tersebut telah terbukti menimbulkan 
erosi pantai.

Gambar 2.54  Erosi pantai akibat pembangunan detached break water 
secara parsial.

Kedua, erosi pantai terjadi karena arus pusaran akibat adanya 
bangunan tembok laut (seawall). Seperti diketahui, gelombang yang 
mendekati pantai, oleh seawall sebagian dipantulkan ke arah laut. 
Gelombang hasil pantulan ini akan berasosiasi dengan gelombang 
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datang sehingga menimbulkan efek standing wave dan menimbulkan 
arus pusaran (eddy current) di samping kiri dan kanan dari seawall.

Standing wave tersebut akan bersifat merusak pantai yang terekspose 
karena mempunyai daya hisap besar di sekitar bangunan seawall. Karena 
pantai di sebelah kiri dan kanan seawall merupakan tanah terekspose 
dan tidak terlindungi oleh seawall maka tanah tersebut akan tererosi 
sampai mencapai keseimbangan dinamis baru (lihat Gambar 2.55). 
Kasus erosi pantai semacam ini terjadi di  Malalayang 2 (Manado).

Gambar 2.55  Erosi pantai akibat pembangunan tembok laut secara 
parsial.

Ketiga, erosi pantai yang disebabkan berkurangnya suplai sedimen 
dari sungai akibat dibangunnya bendungan di sebelah hulu sungai dan 
sudetan (pemindahan muara sungai). Berkurangnya suplai sedimen 
dari sungai ini akan menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan 
transpor sedimen sejajar pantai (Gambar 2.56). 

Kondisi semula adalah bahwa sedimen yang datang dari muara 
sungai oleh arus sejajar pantai dibawa menelusuri pantai untuk 
selanjutnya didistribusikan dan diendapkan di pantai tersebut. Namun 
karena suplai sedimen dari sungai berkurang maka akan mengakibatkan 
terjadinya erosi pantai di hilir muara sungai untuk mengimbangi 
angkutan sedimen yang semula disuplai dari sungai. Kasus erosi pantai 
semacam ini terjadi di Krueng Aceh, Padang, dan Kedung Semat.
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Gambar 2.56  Erosi pantai akibat pembuatan sudetan muara sungai.

Keempat, erosi pantai akibat penambangan karang dan pasir pan-
tai. Penambangan ini biasanya dilakukan di daerah nearshore dimana 
gerakan pasir atau sedimen di dasar pantai/laut masih dipengaruhi oleh 

Qs : angkutan sedimen sungai sebelum ada waduk
Qs’: angkutan sedimen sungai sesudah ada waduk
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Gambar 2.57  Erosi pantai akibat penambangan karang.

gerakan gelombang. 
Penggalian karang atau pasir pantai akan mengakibatkan perubahan 

batimetri, pola arus, pola gelombang, dan erosi pantai. Apabila dasar 
perairan digali untuk penambangan karang atau pasir maka energi 
gelombang yang menghantam pantai akan lebih besar sehingga 
mekanisme peredaman energi gelombang oleh dasar perairan 
berkurang. Dengan demikian erosi pantai atau penggerusan meningkat 
intensitasnya (lihat Gambar 2.57 dan 2.58).
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Gambar 2.58  Erosi pantai akibat penambangan pasir laut.

Penambangan juga mengakibatkan lereng pantai menjadi lebih 
terjal sehingga menimbulkan ketidakstabilan lereng pantai. Akibatnya, 
menimbulkan terjadinya pemacuan intensitas erosi pantai (lihat Gam-
bar 2.59).

Di samping itu, penambangan juga menimbulkan kawah yang akan 
menjadi tempat bagi terperangkapnya sedimen sejajar pantai. Akibat 
arus sejajar pantai yang membawa sedimen dan gerakan gelombang 
maka lubang-lubang/kawah bekas penambangan pasir akan terisi 
kembali oleh pasir di sekitarnya termasuk pasir yang ada di pantai yang 
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Gambar 2.59 Erosi pantai karena lereng pantai menjadi terjal akibat 

penambangan pasir laut.

Gambar 2.60  Erosi pantai akibat sedimen yang dibawa arus sejajar 
pantai terperangkap di kawah/lubang galian pasir di 
laut.

Profil keseimbangan pantai sebelum pengerukan pasir
Profil keseimbangan pantai setelah pengerukan pasir
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digali sehingga terjadi erosi (lihat Gambar 2.60).  
Keseimbangan transpor sedimen sejajar pantai itu menimbulkan 

gangguan terhadap keseimbangan garis pantai. Berkurangnya transpor 
sedimen karena terperangkap oleh kawah galian ini akan menimbulkan 
erosi pantai di sebelah hilir kawah galian.

Penggalian pasir di pantai juga mengakibatkan terjadinya perubahan 
pola arah gelombang. Di tempat-tempat tertentu terjadi konsentrasi 
energi gelombang, sehingga akan meningkatkan intensitas erosi pada 
tempat-tempat tersebut. Kasus erosi pantai semacam ini terjadi antara 
lain di pantai Kepulauan Riau, Tangerang, Kepulauan Seribu, dan lain-
lain (Gambar 2.61).

Gambar 2.61  Erosi pantai oleh konsentrasi energi gelombang  akibat 
pembelokan gelombang karena penambangan pasir 
laut.

Kelima, erosi pantai karena penggundulan hutan mangrove. Pada 
pantai-pantai berlumpur umumnya ditumbuhi pohon mangrove. 
Perakaran mangrove biasanya menjadi penopang bagi kestabilan pantai 
yang berlumpur. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai peredam 
energi gelombang yang akan mencapai pantai. 

Apabila hutan mangrove ini ditebangi maka fungsi peredamannya 
akan berkurang atau bahkan hilang. Gelombang akan langsung 
mengenai tanah yang gundul dan lemah sifatnya. 
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Gambar 2.62  Erosi pantai akibat penebangan mangrove.

Gambar 2.63  Foto erosi pantai akibat penebangan mangrove.
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Ia akan mengaduk dan melarutkan tanah pantai tersebut dalam 
bentuk suspensi kemudian diangkut oleh arus sejajar pantai dan dien-
dapkan ke tempat lain yang memungkinkan. Kasus ini banyak terjadi di 
Lampung Timur, Pantura Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Besar kecilnya erosi pantai yang terjadi tergantung kepada tinggi 
gelombang, jenis tanah material pantai, panjang bangunan pantai yang 
menjorok laut, dan jauh dekatnya lokasi penggalian pasir dari pantai.

Semakin tinggi gelombang semakin besar erosi yang terjadi. Selain 
itu, semakin halus material pantai (lumpur dan pasir) semakin besar 
erosi yang akan terjadi. Lebih lanjut, semakin panjang bangunan pantai 
yang menjorok ke laut semakin besar erosi yang terjadi. Sementara itu, 
terkait dengan penggalian pasir laut, semakin dekat lokasi penggalian 
pasir dari pantai semakin besar erosi yang akan terjadi.

Menimbulkan Masalah Baru  
Selama ini penanganan perlindungan kawasan pesisir terhadap erosi 

pantai masih banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
“struktur keras” yaitu dengan membuat pelindung pantai yang secara 
estetis dan ekologis kurang ramah. Di antaranya dengan membuat 
bangunan-bangunan pantai seperti tembok laut, pelindung tebing 
(revetment), groin, jetty, krib sejajar pantai, dan tanggul laut.

Di samping itu, penanganannya juga bersifat parsial, sporadis, 
dan kurang komprehensif. Cara demikian menimbulkan masalah 
baru. Ia hanya memindahkan lokasi erosi pantai dari tempat yang 
telah dilindungi ke tempat lain di sekitarnya yang kurang mendapat 
perhatian. Dengan demikian, erosi pantai tidak pernah terselesaikan 
dengan tuntas. 

Konsep pembuatan groin misalnya, ternyata tidak selalu berhasil. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan groin justru 
meningkatkan arus sirkulasi di antara dua groin dan membentuk rip 
current yang akan mengangkut sedimen hilang ke lepas pantai. 

Erosi pantai yang terjadi di daerah hilir groin juga dapat mem-
bahayakan keamanan bangunan groin di sebelahnya. Dari sisi estetis, 
groin mengganggu keindahan dan kenyamanan pejalan kaki di pantai. 
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Selain itu groin sama sekali tidak efektif untuk mengatasi erosi yang 
disebabkan oleh angkutan sedimen tegak lurus pantai.

Begitu juga dengan bangunan jetty yang memang dibuat tegak 
lurus pantai yang cukup panjang menjorok ke laut. Struktur ini dibangun 
untuk mengatasi masalah pendangkalan muara sungai. 

Jetty yang cukup panjang ini menimbulkan muara sungai terbebas 
dari littoral transport. Permasalahan yang terjadi adalah tertahannya 
sedimen di sisi hulu dan tererosinya garis pantai di sisi hilir jetty. 

Masalah serupa juga terjadi dengan adanya tembok laut (sea wall) 
yang dibuat pada garis pantai sebagai pembatas antara daratan di satu 
sisi dan dan perairan di sisi yang lain. Fungsinya adalah untuk melindungi 
garis pantai dari serangan gelombang serta untuk menahan tanah di 
belakang tembok laut tersebut. 

Dengan adanya tembok laut diharapkan proses erosi pantai dapat 
dihentikan. Karena struktur tembok laut berupa bangunan yang 
masif, maka refleksi yang ditimbulkan oleh bangunan tersebut justru 
meningkatkan tinggi gelombang bahkan dapat mencapai dua kali 
tinggi gelombang datang dan dapat terjadi gelombang tegak (standing 
wave/clapotis). Akibatnya, di depan struktur tersebut justru terjadi 
gerusan yang kadang dapat membahayakan struktur itu sendiri. 

Penanganan lainnya adalah dengan membangun breakwater. Struk-
tur yang berupa bangunan lepas pantai yang dibangun sejajar dengan 
garis pantai ini dimaksudkan untuk menahan energi gelombang yang 
menghempas pantai. 

Daerah di belakang bangunan tersebut akan lebih tenang dari 
daerah sekitarnya sehingga transpor sedimen sejajar pantai akan 
terhenti di belakang detached breakwater tersebut. Permasalahan utama 
yang timbul adalah erosi pantai di luar daerah bayangan detached 
breakwater. 

Selain itu, refleksi dari bangunan tersebut juga menyebabkan 
keadaan gelombang di sekitar bangunan justru meningkat sehingga 
menimbulkan gerusan lokal di sekeliling bangunan. Struktur ini juga 
mengubah pola arus/sirkulasi pantai.



Bagian ke-3

Kearifan Lokal 
Selamatkan Bumi
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Menghutankan Mangrove

Tak ada bantuan dana, tak ada pula pengarahan dari 
pemerintah. Namun, Cukup Rudiyanto tetap gigih 
menanam mangrove. Kini, hutan mangrove seluas 650 
hektare itu telah tumbuh subur di tangan pria kelahiran 

Indramayu, Jawa Barat. 

Ada pemandangan menarik ketika menginjakkan kaki di Desa 
Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Betapa 
tidak, di kawasan inilah terpampang  hamparan hutan mangrove 

nan luas, subur, dan lebat. 
Tenang dan nyaman, itulah perasaan yang kini dialami masyarakat 

di Desa Pabean Ilir. Betapa tidak, semenjak mereka memiliki tanaman 
mangrove di sela-sela lahan tambaknya, kekawatiran dan rasa takut 
terhadap hantaman ombak besar tidak terjadi lagi. 

Ya, kenyamanan itu tercipta berkat kepiawaian dan kegigihan 
Cukup Rudianto. Bukan apa-apa, sejak tahun 1999 remaja kelahiran 
15 September 1976 itu rajin menanam mangrove. Padahal, ketika itu 
masyarakat lainnya abai. Malah sebaliknya, sebagian masyarakat di 
sana gemar menebang mangrove. Bekas lahan tebangan itu ada yang 
dipakai untuk membuka tambak. Ada juga yang memanfaatkan kayu 
mangrove untuk berbagai keperluan.

Bencana Mulai Menyergap
Ketika hutan mangrove itu gundul, bencana mulai menyergap. Tidak 

sedikit tambak milik penduduk yang rusak dan jebol akibat hantaman 
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ombak. Ketika ombak besar, tak ada lagi pelindung pantai. Energi ombak 
ditambah lagi dengan gelombang pasang laut itu akhirnya bergerak 
leluasa, mengikis tambak-tambak budidaya perikanan. 

Namun tidak demikian dengan tambak yang dimiliki Cukup. Tambak 
itu tetap utuh dan aman dari hantaman ombak atau air pasang. Ini bisa 
terjadi karena di sekitar tambak tersebut ditanami mangrove. 

 “Pengalaman membuktikan, tanaman mangrove jauh lebih kuat 
jika dibanding dengan tanggul yang terbuat dari bambu atau beton. 
Ini sudah terbukti, tak perlu diragukan lagi,” kata Cukup yang ditemui di 
kampungnya pertengahan November 2008.

Menurutnya, pohon mangrove mampu menahan 
hantaman ombak hingga berpuluh-puluh tahun. 
Bahkan semakin besar tanaman itu, kian kuat daya 
tahannya. “Hal ini sangat berbeda dengan tanggul 

yang terbuat dari bahan bambu. Ia hanya 
mampu bertahan dua sampai 

tiga tahun,” ungkap Cukup 
meyakinkan.

Diselamatkan 
Mangrove

Ia pun bercerita tentang 
manfaat lain dari mangrove. 

“Orangtua saya adalah eks pe-
juang kemerdekaan. Ia selamat 

dari serangan musuh karena di depan 
rumah kami (ketika itu) ada hu-
tan mangrove. Sejak saat itulah 
orangtua selalu berpesan kepada 

saya agar senantiasa menjaga hutan tersebut,” ujarnya.
Amanat tersebut tampaknya menjadikan ia terpacu dalam meng-

giatkan tananam mangrove di desanya. Rintangan dan tantangan 
memang kerap menghadangnya namun ia tetap tegar. Ia juga sempat 
sedih tatkala masyarakat beramai-ramai menebang mangrove. 

Gambar 3.1 Cukup Rudiyanto 
dan piala Kalpataru.
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“Tahun 1980 hutan mangrove di sini masih lebat,. Bahkan di desa 
kami masih  banyak ditemui monyet ekor panjang. Namun semenjak 
tanaman mangrove ditebang, populasi mereka pun secara perlahan 
menyusut dan akhirnya musnah. Salah satu alasan menebang pohon 
itu karena mereka menganggap mangrove adalah gulma (tanaman 
pengganggu),” ujar pria yang kini menjadi Koordinator Lapangan 
Pembersih Ceceran Minyak Mentah (Crude Oil) ini. 

Cukup tak pernah lelah dan menyerah dalam menyosialisasikan 
mangrove.  Apalagi  ia mendapatkan amanat dari almarhum orang tua-
nya untuk selalu melestarikan lingkungan tersebut.

Meskipun teman-temannya beramai-ramai menebang mangrove, ia 
tetap bersikukuh pada pendiriannya. Mangrove yang ada di lahannya 
tetap dibiarkan utuh. Malah sejak tahun 1999 ia pun merintis untuk 
menanam mangrove, termasuk di lahan-lahan gundul yang sudah tidak 
ada mangrovenya. 

Begitu juga dengan halaman depan rumahnya yang menghadap 
pantai. Lahan tersebut ia tanami mangrove. Tahap pertama ia menanam 
mangrove di lahan tersebut seluas 3 hektare. 

Gambar 3.2 Cukup Rudiyanto menunjukkan hutan mangrove yang 
telah ditanam bersama kelompoknya.
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Ketika mangrove berumur 9 tahun itu, mangrove tersebut tampak 
tumbuh dengan lebat dan subur. Di sekitar tanaman mangrove ia pun 
membudidayakan ikan bandeng. Hasilnya, ikan bandeng tersebut 
memiliki kualitas dan daya tahan hidup yang cukup bagus. 

Tak cuma sampai di situ. Tahap kedua, ia kembali menanam mangrove 
seluas 10 hektare. Begitu seterusnya, tak ada waktu untuk tidak menanam 
mangrove. Bahkan meluas hingga ke desa tetangganya.

Menurutnya, total luas hutan mangrove yang telah ditanam sejak 
tahun 1999 sekitar 650 hektare. Perinciannya, seluas 150 hektare 
mangrove tumbuh subur di Desa Pabean Ilir dan 500 hektare berada di 
Desa Lamaran Tarung. 

Walaupun masih kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Wira Lodra, 
Indramayu (semester 8), namun ia punya wawasan  tinggi terkait 
mangrove. “Hutan mangrove selain berfungsi sebagai tameng dalam 
manahan laju hantaman ombak juga mampu mengurangi karbon 
dioksida di udara. Saya yakin, hutan mangrove juga memiliki andil 
cukup besar dalam mengurangi penumpukan gas karbon dioksida di 
atmosfer bumi,” kata  Cukup.

Atas segala jerih payahnya itu, akhirnya membuahkan hasil. Hutan 
mangrove yang tak pernah ia tebang dan setelah sekian lama ia tanam 
itu telah menyelamatkan tambaknya. Bahkan rumah yang berada di 
balik rerimbunan mangrove juga aman dari terjangan ombak dan 
gelombang pasang laut. 

Melihat “Keajaiban”
Ikan-ikan hasil budidaya di situ juga mampu berkembang subur. 

Melihat “keajaiban” itu, warga lalu meniru langkah Cukup. Awalnya 
atas bantuan Cukup, satu - dua orang mulai menanam mangrove 
semampunya. Mereka pun menanam mangrove di sekitar tambaknya. 

Kini, mangrove sangat berarti bagi masyarakat di Desa Pabean Ilir 
karena telah menyelamatkan tambak dan rumah mereka dari hantaman 
ombak. Masyarakat mulai merasakan hasil kerja kerasnya itu. 

Keteladanan Cukup sebenarnya bukan saja menginsipirasi masyara-
kat lokal, namun juga dalam skala yang lebih luas lagi, yakni di tingkat 
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nasional. Atas prestasi ini, Cukup memang layak  bertemu Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 5 Juni 2008, 
bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan se-Dunia. 

Pada kesempatan itu, Presiden memberikan Penghargaan Kalpatura 
kepada Cukup. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup 
itu diberikan karena ia dinilai berjasa dalam melestarikan lingkungan 
hidup. 

Kearifan lokal dalam membudidayakan tanaman mangrove tersebut 
bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain yang berada di pesisir. Betapa 
tidak, dengan menanam mangrove, selain hantaman ombak bisa 
diredam, juga mampu melindungi tambak dari terjangan gelombang 
pasang. 

Lebih dari itu, mangrove mampu mengurangi emisi gas karbon 
dioksida yang menjadi biang keladi gas rumah kaca. Ketika gas rumah 
kaca di atmosfer menumpuk, maka terjadi kenaikan suhu udara.   

Karena itu, akan lebih baik jika program penanaman hutan mangrove 
di sekitar kawasan pesisir lebih digalakkan. Renovasi lingkungan 

Gambar 3.3 Keberadaan hutan mangrove ini telah menghidupkan 
kembali usaha tambak di Indramayu.

Fo
to

: S
la

m
et

 W
.



Kearifan Lokal Selamatkan Bumi 145

3

semacam ini hasilnya memang tidak bisa langsung dirasakan seketika  
karena perlu waktu panjang. 

Namun, langkah Cukup dan warga lokal tersebut telah membuktikan 
betapa besarnya manfaat mangrove, baik dalam meningkatkan 
pendapatan mereka maupun melindungi kawasan dari hantaman 
ombak. Bahkan, dalam menghadapi naiknya paras muka air laut akibat 
perubahan iklim, langkah menanam mangrove merupakan salah satu 
strategi yang perlu segera diterapkan.

Karena itulah, Cukup dan warga pesisir di Indramayu perlu 
diperingan tugasnya. Bukan apa-apa, akhir-akhir ini banyak hutan 
mangrove terancam mati akibat ceceran minyak mentah yang tumpah 
dari Pertamina Balongan. 

Kita tentu tak ingin jerih payah masyarakat menanam mengrove 
itu pupus oleh kelalaian industri. Kini saatnya pemerintah bertindak 
lebih tegas terhadap si pencemar itu. Segala kondisi yang menghambat 
upaya reboisasi mangrove harusnya dibasmi.

Gambar 3.4 Hutan mangrove ini mampu melindungi tambak dari 
hantaman ombak dan gelombang laut.
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Rumah di Atas Laut
Mengajarkan Kesederhanaan 

Pola Hidup

Kesederhanaan pola hidup Suku Bajo mengajarkan 
banyak hal. Mereka hidup menyatu dengan alam. 
Konsumsi energi yang dibutuhkan juga relatif irit dan efisien. 
Nyaris tak ada polusi udara yang mengepul ke atmosfer.

Bagi Suku Bajo, laut menjadi bagian tak terpisahkan dari 
hidupnya. Kiprah mereka dalam menaklukkan laut pun tak 
perlu dipertanyakan lagi. Sampai-sampai tempat tinggal dan 

perkampungan mereka bukan di daratan, namun di atas permukaan 
laut. 

Rumah panggung dan bahan yang digunakannnya pun terbilang 
ramah lingkungan. Dindingnya terbuat dari papan kayu dan kombinasi 
gedek (anyaman bambu). Sementara itu, atapnya berasal dari daun 
rumbia. Semua material itu banyak tersedia di pulau-pulau terdekat 
dengan kehidupan mereka.

 Dulu, rumah suku Bajo lebih mirip gardu besar. Sesuai perkembangan 
zaman, kini rumah tersebut sudah memiliki beberapa kamar dengan 
jendela berukuran kecil. 

Dari kejauhan hamparan perkampungan suku bajo seolah menga-
pung di atas lautan, sangat elok dipandang mata. Mendekat ke permu-
kiman Suku Bajo, rasa tenang dan nyaman akan Anda temukan. Ham-
paran perkampungan itu terlihat elok dan sangat indah. Apalagi letak 
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antar rumah saling berdekatan. 
Permukiman suku Bajo tertata rapi. Rumah-rumah itu seakan 

mengelilingi jalanan yang dibuat dengan titian. Jalan inilah yang 
menghubungkan banyak rumah.  

Manusia Perahu
Menarik memang melihat sejarah Suku Bajo yang bermukim di atas 

laut. Awalnya mereka memang bermukim di atas perahu. Karena itu 
mereka sering disebut sebagai manusia perahu.

Berdasarkan asal-usulnya, Suku Bajo berasal dari kawasan Laut Cina 
Selatan. Hidup mereka selalu berpindah-pindah. Di Indonesia, awalnya 
suku ini berada di perairan Pulau Sulawesi. 

Seiring dengan perkembangan zaman, mereka yang tinggal di 
atas perahu pun sudah mulai berkurang. Sebagian kecil dari mereka 
memang masih ada yang tinggal di atas perahu. Namun sebagian besar 

Gambar 3.5 Rumah suku Bajo yang beradaptasi terhadap kenaikan 
paras muka air laut.
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sudah menetap walaupun di atas laut atau di sekitar perairan tenang di 
pulau-pulau karang.

Sejak saat itulah mereka membentuk perkampungan sendiri di atas 
laut. Mereka punya tradisi unik. Bayi yang baru terlahir beberapa hari 
langsung dikenalkan dengan laut. Kondisi itulah yang menjadikan suku 
ini tak bisa lepas dari kehidupan laut.

Komunitas mereka pun terus bertambah. Ketika dirasa padat, 
sebagian dari mereka berpindah tempat. Alasan lain berpindah adalah 
jika ikan di perairan yang dihuni itu sudah menyusut. Itulah sebabnya 
mereka digolongkan suku laut nomaden. 

Kini, permukiman suku Bajo tersebar di banyak tempat di perairan 
Pulau Sulawesi. Di antaranya di perairan Manado, Kendari, Kepulauan 
Togian, Selat Tiworo, Teluk Bone, perairan Makassar, serta Kepulauan 
Wakatobi (Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko). Meskipun 
tersebar berjauhan, mereka masih menjalin hubungan kekerabatan. 

Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah Baong Sama, Cia-
cia, dan  Wanci. Sementara itu, bahasa Wolio hanya dikuasai oleh para 
tokoh adat, yang dulunya berhubungan dengan Keraton Buton.

Hemat Listrik
Kehidupan mereka ditopang sepenuhnya oleh laut. Begitu juga 

dalam mencari nafkah yang mengandalkan dari hasil laut. Suku Bajo di 
Sama Bahari misalnya, umumnya berprofesi sebagai nelayan. 

Dulu mereka menangkap ikan dengan tombak. Kini, seiring dengan 
peradaban baru, mereka menangkap ikan dengan menggunakan jaring, 
bagan apung, dan pancing. Bahkan ada warga Sama Bahari yang sudah 
menjadi bandar ikan. 

Sebagian dari mereka juga sudah mengenal teknologi. Di tambak-
tambak terapung, mereka membudidayakan ikan.

Malah beberapa di antara mereka bertani rumput laut. Ikan hasil 
tangkapan dan panenan rumput laut dijual ke Kota Wanci, Pulau Wangi-
wangi. Biasanya nelayan menjual ikan ke kapal pengumpul ikan yang 
datang. 

Soal air bersih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Suku Bajo di 
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Sama Bahari punya taktik khusus. Dengan menggunakan pipa di dasar 
laut, air bersih itu disalurkan dari pulau terdekat. Sebelum itu, mereka 
harus bolak-balik mengangkut air bersih dengan perahu dari pulau 
terdekat. 

Menengok permukiman Suku Bajo di Desa Holimombo, Kecamatan 
Wabula juga menarik perhatian. Di tengah perkampungan yang padat 
itu mereka membangun sebidang lapangan. Di lapangan inilah anak-
anak biasanya bermain sepakbola. 

Tak jauh dari lapangan tadi, ada semacam balai-balai tempat 
berkumpul atau menonton siaran televisi. Dengan antena parabola, 
mereka dapat menyaksikan siaran televisi. Untuk sumber listrik, mereka 
menggunakan generator. 

Perkampungan Bajo di Sama Bahari malah relatif cukup modern. 
Mereka sudah memiliki sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, 
madrasah, musala, tempat pelelangan ,dan penyimpanan ikan. 

Saat menelusuri gang-gang berupa jembatan kayu yang mem-
bentang panjang, kita akan disodorkan lingkungan nan elok dan 
bersih. Meskipun jarak antar rumah cukup padat, namun lingkungan di 
sekitarnya tampak bersih.

Hal ini sangat berbeda dengan permukiman nelayan di pesisir. Selain 
kumuh dan bau amis, lautnya juga dipenuhi berbagai sampah mulai 
plastik, botol, kertas, dan lain-lain. 

Di perkampungan Suku Bajo, air lautnya sangat jernih. Dari jalan 
(gang) tadi, kita bisa melihat dengan jelas ikan-ikan kecil berenang di 
antara sela-sela tiang rumah. Ikan dan biota laut yang hidup di sekitar 
perumahan itu seakan tidak terusik. Kepedulian Suku Bajo itu telah 
membuat alam semesta bersahabat dengannya. 

Pelajaran Berharga
Kearifan lokal masyarakat Suku Bajo bisa menjadi pelajaran yang 

sangat berharga bagi kita semua. Selain rumah panggung yang dibuat 
bisa menjadi upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, hidup 
mereka juga tergolong hemat energi. 

Bukan apa-apa, mereka menggunakan listrik hanya pada waktu 



150 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

3

malam hari. Begitu juga dalam menonton televisi, mereka tergolong 
hemat energi karena disaksikan secara beramai-ramai. Dengan cara ini, 
konsumsi listrik yang bersumber dari generator berkurang.

Mereka juga tidak menggunakan alat transportasi seperti sepeda 
motor, mobil, atau bis seperti yang digunakan masyarakat urban di 
darat. Jadi, tak ada kepulan asap karbon monoksida yang diemisikan 
ke atmosfer. Langit di atas permukiman mereka selalu tampak biru, tak 
terlihat debu atau gas polutan yang menyelimutinya.

Ditelisik lebih jauh, bahan bakar fosil (solar) yang dipakai oleh 
mereka juga  sangat minim. Praktis, konsentrasi gas buang berupa 
karbon dioksida (CO2) pun tergolong sangat kecil. 

Seperti diketahui, di atmosfer CO2 berperilaku sebagai gas rumah 
kaca. Ia menyebabkan perubahan iklim secara global. Artinya, semakin 
banyak gas itu mengendap di atomsfer, suhu udara di muka bumi 
juga kian panas. Begitu juga sebaliknya, konsentrasi CO2 di atmosfer 
yang minim akan membantu mengerem laju pemanasan global yang 
sekarang ini terus bergerak cepat.
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Meniru Gaya Hidup 
Kampung Banjarsari 

yang Ramah Lingkungan

Ingin suasana perkampungan yang asri, bersih, dan ramah 
lingkungan di tengah-tengah kota metropolitan? Cobalah 
tengok sejenak Kampung Banjarsari. Walaupun berada di 
tengah-tengah hiruk pikuknya kota Jakarta, namun kampung 
tersebut tampak hijau. Sebuah perkampungan yang layak 
ditiru oleh kampung-kampung lainnya di perkotaan.
 

Saat pertama kali menginjakkan kaki, ada perasaan nyaman. Di 
kanan-kiri jalan bahkan gang sempit, tak ada sisa tanah dibiarkan 
kosong melompong. Sejengkal tanah tampak hijau. Begitu pula di 

halaman rumah para warganya. Bunga dan aneka tanaman hias lainnya 
menghiasi permukiman tersebut.

Menelusuri lebih jauh lagi, kita bakal disodorkan oleh lingkungan 
yang bersih. Tak terlihat sampah plastik, kertas, atau kaleng yang 
bertebaran. Got-gotnya pun relatif bersih dari timbunan sampah.

Seperti inilah seharusnya kampung masa kini, baik yang ada di 
pedesaan maupun perkotaan. Ya, Kampung Banjarsari yang terletak 
di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, itu 
memang layak menjadi kawasan percontohan yang patut diteladani. 

Luas Rukun Warga (RW) 008 yang hanya sekitar 33.650 m2 dan dihuni 
oleh 938 jiwa ini sebenarnya tidak jauh beda dengan perkampungan-
perkampungan lainnya. Kendati demikian, perkampungan yang 
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dikepung jalan raya, jalan tol, rumah sakit, mal, supermarket, apotek, 
perkantoran, perguruan tinggi, dan pasar tradisional ini tetap mampu 
menawarkan pesonanya. 

Menerapkan Konsep 4R
Kesuksesan kampung setingkat Rukun Warga (RW) ini awalnya 

dimotori oleh Harini Bambang Wahono, pembina lingkungan yang juga 
Ketua PKK Banjarsari.  Lalu, kemana sampah-sampah itu berada?

Menurut Harini, warga menerapkan konsep 4R, yakni reduce 
(mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), 
dan replant (menanam kembali). Sampah yang dihasilkan dari rumah 
tangga misalnya, ditekan sekecil mungkin atau dikurangi. 

Sementara itu, sampah berupa kantong plastik misalnya, tidak 
langsung masuk tong sampah. Kantong-kantong plastik bekas, kaleng 
bekas, dan yang sejenisnya itu senantiasa digunakan kembali. Dengan 
demikian jumlah sampah seperti ini berkurang.

Mereka juga mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih 
berguna. Caranya, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. 
Sampah anorganik seperti kertas misalnya, dengan sentuhan sedikit 
teknologi, bisa didaur ulang menjadi bahan kertas yang bernilai seni 
tinggi.

Sedangkan sampah-sampah organik ini 
bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. 
Pupuk alami ini sebagian digunakan untuk 
memupuk aneka tanaman di sekitar peru-
mahan. Sebagian lainnya, kompos tersebut 
dijual. 

Segala upaya mendayagunakan sam-
pah tersebut tampaknya biasa-biasa saja. 
Namun, hal itu sangat penting dalam 
situasi iklim bumi yang berubah. Bu-
kankah timbunan sampah tak berguna 
juga menimbulkan asap dan menge-
luarkan polusi gas rumah kaca?

Gambar 3.5 Harini Bambang 
Wahono.
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Warga di Kampung Banjarsari layak diacungi jempol. Dengan 
mengubah sampah menjadi kompos dan bahan yang lebih berguna 
lainnya, tak ada lagi timbunan sampah di sana. Permukiman tersebut 
juga tampak sehat karena terlihat bersih dari sampah-sampah yang 
berserakan.

Mereka juga terbukti ikut mengurangi jumlah sampah di kota Jakarta 
yang semakin menggunung. Jika saja model semacam ini bisa ditiru 
di setiap kampung, maka permasalahan sampah di kota-kota besar di 
Indonesia tidak separah sekarang ini.

Coba kita merenung sejenak. Produksi sampah di Jakarta mencapai 
28.000 m3  atau sekitar 6.000 ton setiap hari. Ini artinya setiap orang 
membuang sampah 2–3 liter per hari.  

Bandingkan dengan jumlah armada truk pengangkut sampah 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ternyata dari 823 truk sampah milik 
Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yang efektif beroperasi hanya 684 truk. 
Akibatnya, setiap hari sekitar 6.000 m3 sampah tidak terangkut. Bisa jadi 
sebagian sampah-sampah itu tercecer di darat dan sungai. 

Hal ini menjadi persoalan tersendiri. Jelas sampah yang menumpuk 
itu menimbulkan bau tak sedap, sumber penyakit, dan lingkungan yang 
tak elok dipandang mata. 

Begitu juga dengan sampah yang ada di sungai-sungai. Pendangkalan 
pun terjadi. Di musim hujan, air sungai meluap ke sudut-sudut kota 
karena daya tampung sungai menyusut terjejali oleh sampah. 

Penghijauan Kota
Selain pengelolaan sampah, penanaman kembali (penghijauan) 

menjadi prioritas kedua di Kampung Banjarsari. Harini sejak tahun 1992 
terus saja menanam apa saja yang bisa ditanam. 

Meski usaha yang dilakukannya waktu itu terbilang sepele dan tak 
seberapa besar, keuletan Harini mampu menarik perhatian tetangganya 
untuk mengikuti langkah-langkahnya itu. 

Lama-kelamaan seluruh warga Banjarsari bersatu padu menanam 
aneka tanaman. Lima tahun kemudian (1997) kampung itu  mulai 
memetik hasil. Ketika perayaan HUT ke-470 Kota Jakarta, Banjarsari 
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menyabet Juara Pertama Kategori Taman Lingkungan RW.

Penghargaan pun terus mengalir. Pada HUT ke-52 Proklamasi 
Kemerdekaan RI tingkat Kotamadya Jakarta Selatan, misalnya, kampung 
itu mendapat Juara II dalam Lomba Penghijauan Tanaman Produktif. 

Bahkan pada 2001, RW 008 Banjarsari mendapatkan Kalpataru 
Kategori Penyelamat Lingkungan. Sejak saat itulah, kampung tersebut 
sering meraih penghargaan untuk berbagai kegiatan dan lomba yang 
bertema lingkungan dan penghijauan. Banjarsari juga menjadi kawasan 
percontohan ramah lingkungan dan sebagai pilot project Unesco dalam 
bidang pengelolaan sampah padat. 

Begitu juga dengan Harini. Kesibukannya terus bertambah. Hari-
harinya disibukkan untuk menghadiri berbagai undangan, khususnya 
dalam mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomi tinggi.

Dan yang lebih penting lagi, berkat ketekunan warga dalam mena-
nam aneka pohon itulah, kini Banjarsari seolah menjadi icon kampung 
modern masa depan. Lingkungannya tampak asri dan rindang. 

Gambar 3.6 Hampir seluruh sudut rumah di Kampung Banjarsari 
terlihat hijau penuh dengan aneka tanaman.
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Jika saja semua warga kota mau menerapkan program 4R seperti 
yang telah digarap warga Banjarsari, maka selain sampah dengan mudah 
bisa ditaklukkan,  lingkungan alam juga terpelihara. Gas-gas buang yang 
mengotori atmosfer bumi bisa diserap melalui proses fotosintesis.

Kearifan lokal masyarakat yang tinggal di Kampung Banjarsari ini 
bisa menjadi langkah tepat dalam menyiasati perubahan iklim yang 
mengintai keselamatan umat manusia. Kepekaan masyarakat Kampung 
Bajarsari, dalam menata lingkungannya ini patut ditiru.

Jerih payah mereka yang dimulai sejak tahun 1992 itu kini berbuah. 
Kalau saja kesuksesan ini mengimbas ke kawasan lainnya, betapa 
nyamannya kita hidup di bumi. Bumi yang hijau royo-royo itu merupakan 
salah satu solusi yang paling efektif dalam mengerem laju pemanasan 
global. 

Emisi gas karbon dioksida (CO2) di atmosfer akan berkurang karena 
diserap tumbuhan melalui proses fotosintesis. Uniknya lagi, hasil 
sampingan dari fotosintesis itu mengeluarkan oksigen (O2) yang sangat 
dibutuhkan manusia. 

Jadi semakin banyak tumbuhan, kian banyak pula emisi CO2 yang 
terserap. Ini berarti, CO2 yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor 
dan industri pabrik pun dapat  berkurang. Sehingga penumpukan CO2 

di alam bisa ditekan sekecil mungkin. 
Jangan khawatir jika Anda tidak memiliki pekarangan. Pada situasi 

permukiman yang padat seperti itu, kita masih bisa menanam bunga 
atau tanaman hias lainnya dalam  pot-pot atau kaleng-kaleng bekas.  
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Bersepeda Menuju Tempat Kerja

Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia kini penuh sesak 
dengan kendaraan bermotor. Polusi udara telah menjadi 
panorama yang jamak. Di tengah-tengah semburan debu dan 
gas beracun itu, sebagian kecil masyarakat rela bersepeda ria 
menembus belantara hutan beton menuju tempat kerja. 

Berdebu, berasap, berbau gas buang, dan kotor. Seperti itulah 
kondisi udara di jalan raya di kota-kota besar Indonesia. Maklum, 
jumlah bis, mobil, sepeda motor, dan kendaraan bermotor 

lainnya terus berjubel. Pertambahan angkutan tersebut tidak sebanding 
dengan sarana jalan yang dibangun. Akibatnya, kemacetan menjadi 
pemandangan rutin.

Kemacetan lalu lintas ini berdampak luas. Selain udaranya kotor, lalu 
lintas yang macet mengakibatkan konsumsi bahan bakar meningkat. 
Setiap hari miliaran rupiah terbuang percuma.

Karbon monoksida (CO) pun kian banyak yang diemisikan ke 
atmosfer. Sebagian dari gas itu menjadi racun bagi kesehatan manusia, 
sebagian lainnya berperilaku sebagai gas rumah kaca menjadi karbon 
dioksida (CO2).

Kalau saja fenomena ini terus dibiarkan, dunia benar-benar memanas. 
Perubahan iklim dengan segala dampaknya siap meruntuhkan kese-
lamatan bumi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
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Bersepeda Ria
Banyak cara memang. Salah satu yang menarik adalah adanya 

kearifan lokal di masyarakat urban, yakni bersepeda ria menuju ke 
tempat bekerja. Sebut saja komunitas Bike to Work (B2W) yang setiap 
hari berkelana di jalanan Jakarta. Kelompok pekerja ini setiap hari 
mengayuh sepeda bolak-balik ke kantor dan pulang ke rumah. Alat 
transportasi yang bersih dan ramah lingkungan itu menjadi andalan 
mereka.

Dengan bersepeda, punya makna tersendiri. Menurut Toto Sugito, 
Ketua Umum B2W, gang-gang sempit yang selama ini tak terlewati 
dengan mobil, bisa dijangkau dengan sepeda. Melewati gang 
sempit seperti ini, tak ada kemacetan, tak ada bau asap knalpot yang 
menyesakkan nafas.

Sayangnya, ketika sepeda melaju di jalan raya, mereka terpaksa harus 
menerima derita. Lagi-lagi mereka harus berbaur dengan asap knalpot 
yang menyembur dari padatnya lalu lintas Jakarta.

Karena itulah, Toto dan rekan-rekannya punya harapan sederhana. 
Alangkah bijaknya kalau pemerintah sudi membuat jalan khusus 
untuk jalur sepeda. Selain agar paparan asap knalpot ke tubuh mereka 
berkurang, jalur khusus ini bisa lebih aman dilalui karena tidak berebut 
tempat dengan sepeda motor, mobil, bis, taksi, dan kendaraan bermotor 
lainnya. 

Kondisi ini berbeda dengan kota Jepang. Di kota tersebut pengguna 
sepeda disediakan jalur khusus. Pengendara sepeda terasa lebih nyaman 
dan aman saat menyusuri jalan-jalan di sudut kota. 

Apalagi lalu lintas di Jepang tidak begitu padat. Selain itu, di sudut-
sudut kota banyak dijumpai pohon-pohon nan rindang. Hal inilah 
yang membuat udara kota tetap segar untuk dihirup. Sebagai contoh 
msalnya di Kota Hiroshima. Kota yang pernah luluh lantak oleh bom 
atom Amerika saat Perang Dunia kedua tersebut, kini hampir semua 
sudut kotanya mempunyai jalur khusus untuk sepeda dan pejalan kaki 
(pedestrian).

Jika saja pemerintah Indonesia, khususnya Jakarta, mau menye-
diakan jalur khusus sepeda seperti di Jepang, maka tidak menutup 
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kemungkinan akan mengubah perilaku masyarakat yang tadinya 
berangkat kerja menggunakan mobil dan kendaraan bermotor lainnya 
beralih ke sepeda.

Lebih ideal lagi, kalau di sekitar terminal bis, stasiun kereta, dan 
fasilitas umum lainnya juga dilengkapi dengan tempat penitipan khusus 
sepeda. Dengan demikian, bagi para pekerja yang tinggal di luar Jakarta 
masih tetap bisa menitipkan sepedanya.

Kalau saja hal itu terwujud, Toto yakin, semakin banyak komunitas 
di Jakarta yang bersepeda ria. Ketika jumlah mereka yang menggenjot 
sepeda kian banyak, maka konsumsi pemakaian BBM jauh lebih irit. 
Kemacetan lalu lintas pun dapat dicegah. Dan yang lebih penting lagi, 

Gambar 3.7 Pedestrian (jalur untuk pejalan kaki dan sepeda) di salah 
satu sudut Kota Hiroshima.
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perilaku itu dapat mengurangi polusi udara sisa pembakaran mesin 
kendaraan bermotor.

Dengan kondisi yang masih minim fasilitas saja, komunitas B2W 
yang baru dibentuk di Jakarta 27 Agustus 2005 itu terus bertambah 
anggotanya. Apalagi kalau ada jalur khusus, jumlah masyarakat yang 
tertarik semakin banyak.

Tak lama setelah dibentuk, jumlah komunitas yang tergabung dalam 
wadah B2K sekitar 500-an orang. Kini, jumlahnya terus bertambah. 
Maklum, kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok, dan tarif angkutan 
umum telah membuat sebagian kecil dari mereka beralih menggunakan 
kendaraan alternatif murah meriah, yakni sepeda. 

Ozy F Sjarindra, pengurus komunitas B2W, menambahkan, 
kelompoknya memang tak semata mengejar jumlah anggota. Bagi 
komunitas ini, hal terpenting adalah mengajak masyarakat mulai 
mempertimbangkan menggunakan sepeda ke kantor. 

Karena misi mereka adalah menciptakan udara bersih, maka 
komunitas yang anggotanya telah tersebar di sejumlah kota besar 

Gambar 3.8 Kebiasaan bersepeda ria di samping menyehatkan juga 
dapat mengurangi emisi CO 2.
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seperti Surabaya, Semarang, Batam, Medan, dan Makassar inipun tak 
pernah tinggal diam. Kelompok ini secara agresif terus berkampanye 
agar misinya berhasil dan dapat mendorong masyarakat mengurangi 
penggunaan BBM. 

Dilihat dari jumlahnya, boleh jadi, keberadaan B2W memang belum 
signifikan dalam mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) 
di Indonesia. Meski demikian, eksistensi mereka dalam mengurangi 
pencemaran udara dan pemanasan global patut mendapat apresiasi.

Jangan Dianggap Remeh
Walaupun masih terbilang kecil dari sisi jumlah, namun jangan 

dianggap remeh. Hal itu terbukti telah banyak prestasi yang mereka 
torehkan. Sebut saja penghargaan kategori Lifestyle Leader yang 
diterimanya itu. Penghargaan itu diberikan atas kegigihan mereka 
dalam menggunakan sepeda sebagai alat transportasi kerja. 

Bukan itu saja, keberhasilan mereka dalam menciptakan udara 
bersih juga menarik perhatian Clean Air Project-Swisscontact. Lembaga 
pembangunan internasional nirlaba itu memberi penghargaan Clean 
Air Award 2005 kepada organisasi yang berpartisipasi mewujudkan 
udara bersih. Lembaga ini memberi apresiasi kepada usaha yang secara 
mandiri dan inovatif menanggulangi pencemaran udara di seluruh 
dunia. 

Ya, B2W dianggap berhasil mengajak masyarakat berperan aktif 
dalam mewujudkan udara bersih. Mereka sekaligus membuka mata 
masyarakat luas bahwa ada upaya-upaya inovatif yang bisa dicontoh 
sebagai inspirasi. Semakin banyak pekerja yang berangkat ke kantor 
menggunakan sepeda, potensi untuk mengurangi polusi di Jakarta pun 
relatif cukup besar.

Kearifan lokal yang dilakukan komunitas bersepeda ini sudah 
saatnya ditiru oleh lebih banyak lagi masyarakat urban di Indonesia. 
Dengan demikian, udara di kota-kota besar di Indonesia bisa kembali 
jernih. Ketika laju penumpukan gas rumah kaca di atmosfer bisa direm, 
maka laju perubahan iklim pun bisa melambat. 
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Saatnya Nebeng Ramai-ramai

Kemacetan lalu lintas sudah menjadi pemandangan rutin 
di kota-kota besar. Maklum, laju pertambahan kendaraan 
bermotor tak sebanding dengan ruas jalan raya yang ada. 
Lebih parah lagi, mobil-mobil pribadi yang melenggang itu 
hanya diisi satu atau dua orang. Kalau Anda ingin berbagi 
mengurangi kemacetan lalu lintas, ajak penumpang lainnya 

nebeng ke dalam satu mobil.

Kita memang sering dibuat terperangah. Pada situasi kemacetan 
lalu lintas yang luar biasa, cobalah amati penumpang di mobil 
tersebut. Dari deretan antrean mobil itu, ternyata mayoritas 

hanya ditumpangi satu atau dua orang. Sayang memang, mobil yang 
berkapasitas tempat duduk lima sampai delapan orang itu tampak 
melompong, melaju pelan di jalan raya.

Pola hidup yang individualis semacam ini terang saja kian 
memacetkan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta 
misalnya, setiap jam masuk dan bubar kantor, kendaraannya padat 
merayap. Macet sudah menjadi pemandangan rutin.

Imbas dari kemacetan pun cukup besar. Selain waktu terbuang sia-
sia di jalan, kamacetan juga berakibat pada pemborosan bahan bakar 
minyak (BBM). Bukan itu saja, kemacetan semacam itu membuat polusi 
udara kian membahayakan kesehatan manusia karena gas buang 
karbon monoksida (CO) yang disemburkan melalui knalpot-knalpot itu.

Bisa dibayangkan setiap hari berapa juta partikel CO yang 
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dihembuskan oleh kendaraan bermotor yang terjebak kemacetan 
dalam satu hari? Coba hitung lagi jumlahnya dalam satu minggu, satu 
bulan, atau bahkan satu tahun.

Kemacetan lalu lintas memang menjadi persoalan utama transportasi 
di perkotaan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Perkembangan 
kota dan populasi penduduk Jakarta berdampak besar pada masalah 
pelik transportasi. Sarana busway dan kereta listrik KRL tampaknya 
belum mampu mengatasi persoalan. 

Begitu juga dengan diberlakukannya peraturan three in one (satu 
mobil berpenumpang minimal tiga) pada jam dan ruas jalan tertentu di 
Jakarta. Faktanya, kemacetan masih saja belum berkurang. Justru, malah 
kian berderet panjang. 

Layak Diacungi Jempol
Dari berbagai cara mengurangi kemacetan lalu lintas, kearifan 

lokal warga kota yang tergabung dalam komunitas www.nebeng.com 
layak diacungi jempol. Menurut S. Rudyanto, pengelola situs tersebut, 
anggota komunitas nebeng adalah mereka yang memberi dan diberi 
tumpangan. 

Si pemberi tebengan atau tumpangan 
yang menjadi anggota komunitas 

nebeng adalah mereka yang memiliki 
mobil pribadi. Bagi mereka diwajibkan 
untuk mendaftar serta mengisi data-

data pribadi. Setiap data yang diberikan 
akan dicek kebenarannya.

Di komunitas ini, setiap anggota akan 
didaftar dan dicatat identitasnya. Sete-

lah terdaftar, baik yang memberikan 
tumpangan atau sang penumpang 
akan diberikan nomor anggota. 
Nomor anggota sangat penting 
terutama untuk menjaga keamanan 

kedua pihak bila terjadi sesuatu. 

Gambar 3.9  S. Rudyanto 
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Tarif yang dikenakan penumpang macam-macam. Ada yang senang 
ditemani selama perjalanan sehingga penebeng tak perlu keluar uang. 
Namun ada pula yang mematok tarif.  

Komunitas ini didominasi oleh orang-orang yang bekerja di Jakarta, 
tetapi berdomisili atau menetap di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, 
Cibubur, Cibinong, dan lain-lain. Menurut Rudyanto, hingga awal De-
sember 2008 misalnya, anggota komunitas ini mencapai 29.000 orang. 

Angka tersebut memang belum seberapa banyak dibandingkan 
dengan pengguna jalan raya di Jakarta yang mencapai jutaan orang 
setiap hari. Namun demikian, ke depan komunitas ini bakal bertambah 
pesat jika pola hidup nebeng semacam ini menjadi budaya baru bagi 
masyarakat urban. 

Hal demikian tampaknya bisa menjadi kenyataan. Apalagi mereka 
yang tergabung dalam komunitas ini sama-sama mereguk keuntung-
an.

Mereka yang mendapatkan tebengan misalnya, bisa berangkat dan 
pulang kerja dengan menggunakan mobil yang jauh lebih nyaman dan 
manusiawi daripada angkutan umum. Harganya pun relatif lebih murah, 
sekitar Rp 7.000 untuk jarak antara Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi) dan Jakarta atau sebaliknya.

Begitu juga bagi pemberi tebengen. Para pemilik mobil ini selain 
lebih ringan dalam membeli BBM dan membayar karcis tol, juga terjalin 
hubungan pertemanan di antara mereka. Bahkan, ada juga yang sengaja 
berkumpul untuk makan bareng. 

Nyaman dan Aman
Sejauh ini, model tebengan tersebut aman-aman saja. Herilis Priyono, 

karyawan yang bekerja di Plaza Semanggi dan tinggal di Bekasi Timur 
misalnya, merasa nyaman dan aman mobilnya diisi oleh komunitas 
tersebut. “Setiap hari, penumpang saya berganti-ganti,” kata Priyono 
yang mulai aktif dalam kegiatan tebengan sejak tahun 2003. 

Ia mengaku, selama hampir lima tahun melakoni bersama komunitas 
nebeng, perasaannya lebih riang. Satu-satunya keluhan yang dialami 
Heri adalah soal kebersihan. Ya, kadang-kadang ada saja penumpang 
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yang membuang sampah bungkus permen atau tisu di mobil.
Terlepas dari keuntungan berbagai pihak itu, ada pelajaran menarik 

yang patut direnungkan. Efisiensi penggunaan BBM meningkat. Kalau 
tadinya satu mobil ditumpangi dua orang, dengan adanya tebeng-
menebeng itu bisa mengangkut dua atau tiga kali lipatnya.

Itu artinya, kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya bisa dikurangi 
setengahnya. Kalau ini terjadi, kemacetan lalu lintas bakal berkurang. 
Anda pun bisa datang ke kantor tepat waktu. Lebih dari itu, emisi gas 
rumah kaca yang disemburkan ke atmosfer juga makin sedikit. Dengan 
demikian, komunitas ini, disadari atau tidak, sudah ikut berpartisipasi 
dalam mengerem laju perubahan iklim.



Bagian ke-4

Menyiasati Perubahan Iklim
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Menangani Perubahan Iklim

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia ibarat 
pisau bermata dua. Di satu sisi memiliki berbagai sumber 
daya alam berlimpah, namun di sisi lain kawasan ini juga 
rawan terhadap dampak  perubahan iklim. Lalu bagaimana 
cara kita mengelola agar dua potensi yang saling antogonis itu 

bisa harmonis?

Tidak mudah memang mengelola fenomena tersebut. Bukan apa-
apa, kesadaran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap 
dampak perubahan iklim masih minim. Padahal, merekalah yang 

paling menderita jika perubahan iklim melanda mereka. 
Fakta menunjukkan, selama dasawarsa terakhir wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil Indonesia mengalami dampak perubahan iklim yang 
cukup mengkawatirkan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 
perubahan iklim itu mengakibatkan ribuan orang kehilangan rumah 
tinggal, ribuan hektare sawah puso, sarana-prasarana yang ada di wila-
yah pesisir dan pulau-pulau kecil rusak, dan potensi wisata pun redup. 

Bagaimanapun juga kita tidak boleh pasrah menghadapi bencana 
akibat perubahan iklim tersebut. Alam telah memberi banyak pelajaran 
kepada kita. Dari pengalaman berharga inilah kita bisa menyiasati 
perubahan iklim.  

Dengan mempertimbangkan dampak serius yang diakibatkan oleh  
perubahan iklim seperti telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu 
disusun suatu strategi jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan 
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iklim terutama kenaikan paras muka air laut. Dalam terminologi 
perubahan iklim, untuk menangani masalah  tersebut di wilayah pesisir  
dan pulau-pulau kecil dikenal dengan istilah mitigasi dan adaptasi.

Mitigasi dan Adaptasi
Mitigasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dari sumbernya atau dengan 
meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap emisi tersebut. 
Sedangkan adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengatasi 
dampak perubahan iklim baik yang sifatnya reaktif maupun antisipatif. 

Sebagai contoh, dalam kasus dampak asap terhadap sesak nafas 
akibat kebakaran hutan. Upaya mitigasi dampak asap dilakukan 
dengan memadamkan kebakaran sehingga dapat mengurangi atau 
menghilangkan dampak asap terhadap sesak nafas akibat kebakaran 
hutan. Sedangkan upaya adaptasi dilakukan dengan menggunakan 
masker penutup hidung sehingga dampak asap kebakaran hutan 
terhadap sesak nafas dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Salah satu contoh lain untuk memudahkan dalam memahami 
dan membedakan istilah mitigasi dan adaptasi dalam perubahan 
iklim adalah saat seseorang berada di ruang yang dingin akibat 
menggunakan alat pendingin ruangan (air conditioner atau AC). Upaya 
untuk mengurangi risiko dampak kedinginan dapat dilakukan dengan 
mitigasi dan adaptasi. 

Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan menaikkan suhu AC sehingga 
ruangan menjadi lebih hangat dan nyaman. Sementara itu,  upaya 
adaptasi dapat dilakukan dengan menggunakan pakaian penghangat 
badan (jaket). Kedua kegiatan tersebut sama-sama ditujukan untuk 
mengurangi dampak/risiko terhadap kedinginan yang ditimbulkan 
oleh AC. 

Istilah mitigasi dalam terminologi perubahan iklim sedikit berbeda 
dengan istilah “mitigasi” dalam terminologi bencana. “Mitigasi” dalam 
terminologi bencana didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi risiko/dampak akibat bencana baik oleh alam maupun 
manusia. Jadi istilah ‘mitigasi” dalam bencana sudah mencakup mitigasi 
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dan adaptasi dalam perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi dalam 
perubahan iklim sama-sama ditujukan untuk mengurangi dampak/
risiko akibat perubahan iklim.

Contoh dalam hal mitigasi perubahan iklim yang dilakukan Indonesia 
adalah dengan  meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC)  pada 
1994 dan Protokol Kyoto pada 2004 yang diadopsi oleh UU No 17/2004. 
Keseriusan itu  ditandai antara lain dengan dibentuknya Dewan Nasional 
Perubahan Iklim pada 2008 untuk mengatur Mekanisme Pembangunan 
Bersih (MPB).  Berdasarkan studi Strategi Nasional (2001/2002), jika saja 
MPB dapat difungsikan secara efektif maka ia dapat mengurangi emisi 
negara ini sebesar 23-24 ton per tahun. 

Bukan apa-apa, kontribusi Indonesia dalam emisi gas rumah kaca di 
atmosfer tercatat lumayan besar, yaitu menduduki peringkat 15 terbesar 
dunia. Apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan emisi dari sektor deforestasi, 
termasuk konversi lahan gambut dan hutan serta kebakaran hutan. Jika 
semua bencana itu masuk dalam kalkulasi yang menghasilkan emisi gas 
rumah kaca maka Indonesia diklaim sebagai penyumbang emisi gas 
rumah kaca terbesar ketiga di dunia (lihat penjelasan pada bagian 2).

Di bagian mitigasi, Indonesia perlu mendesak negara–negara maju 
untuk memangkas emisi gas rumah kaca mereka jika masyarakat global 
ingin tetap berada di bawah kenaikan suhu udara rata-rata sebesar 2 ºC. 
Sebab, bumi masih mampu beradaptasi terhadap kenaikan suhu udara 
sebesar itu. 

Kelompok Kerja III dari IPCC menyatakan, PDB (Pendapatan Domestik 
Bruto) akan dipotong 0,12 % agar level CO2 dunia dapat bertahan di 
bawah level paling rendah sampai tahun 2030. Dengan cara itu, total 
keseluruhan yang dapat dtekan mencapai sekitar 3 % pada tahun yang 
sama. 

Langkah berikutnya adalah mengutamakan strategi adaptasi bagi 
pembangunan dan perencanaan pembangunan, baik di sektor lokal 
maupun nasional. Tanpa perencanaan seperti ini, Indonesia akan me-
ngalami kegagalan dalam pembangunan akibat bencana lingkungan 
karena perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang rentan 
terhadap perubahan iklim, Indonesia perlu melakukan pengkajian dan 
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pemetaan akan kerentanan dan adaptasi perubahan iklim agar tercipta 
penanganan yang efektif. 

UNFCCC menjelaskan pentingnya strategi respon sebagai kebutuhan 
negara berkembang untuk mengambil tindakan segera secara fleksibel 
berdasarkan prioritas yang jelas. Ini merupakan langkah pertama 
menuju strategi respon komprehensif pada tingkat global, nasional, 
dan regional, yang memperhitungkan semua gas rumah kaca, dengan 
pertimbangan kontribusi relatif mereka terhadap efek rumah kaca. 

Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1, strategi respon dapat dike-
lompokkan sebagai mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan 
emisi GHG dan peningkatan penyerapan CO2. Adaptasi melibatkan 

Gambar 4.1  Mitigasi dan adaptasi (Sumber : CGER, 2000)
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penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial 
dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap 
perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang 
harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi chlorofluoro-
carbon (CFC), menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah 
lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan 
bahan bakar biomasa dan kompor masak, penggunaan teknologi ener-
gi yang dapat diperbarui, mencegah deforestrasi dan kebakaran hutan, 
reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, 
dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya 
dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu upaya 
adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang 
mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
maka upaya mitgasi dan  adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat 
hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka 
pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. 
Dengan mengadaptasi (IPCC, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (coastal 
management) bertujuan:
- Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan 

rentan
- Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi 

dengan baik
- Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan 

ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek 
ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap 
rasa aman serta kesejahteraan

Proses Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim 
Sejak perubahan iklim dianggap sebagai salah satu persoalan serius 

pada 1980an, fokus utama penanganannya saat itu hanya terletak pada 
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upaya mitigasi (yaitu., pengurangan emisi gas rumah kaca di atmosfer) 
dan bukan pada upaya adaptasi. Upaya adaptasi perubahan iklim 
mulai berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman bahwa 
beberapa perubahan iklim tidak dapat dilakukan dengan hanya melulu 
mengandalkan pada upaya mitigasi. 

KLEIN dkk. (1999) menunjukkan bahwa adaptasi pesisir terhadap 
perubahan iklim dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dan proses 
iterasi yang meliputi empat langkah-langkah dasar:
c pengembangan informasi dan peningkatan  kesadaran;
c perencanaan dan desain;
c implementasi;
c monitoring dan evaluasi.

Berikut ini adalah kerangka dalam penyusunan konsep adaptasi 
yang mempertimbangkan perubahan kondisi iklim. Konsep ini sesuai 
dengan yang diusulkan oleh Klein et al., (1999) (Gambar 4.2.).

Gambar 4.2 Kerangka kerja mitigasi dan adaptasi di wilayah pesisir 
(Sumber : CGER, 2000, dimodifikasi).

Pengembangan Informasi dan Peningkatan Kesadaran 
Pengumpulan data dan pengembangan informasi merupakan 

prasyarat penting untuk adaptasi pesisir dan pulau-pulau kecil, 
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terutama untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan adaptasi. 
Akan semakin relevan bagi para pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil 
jika tersedia informasi dan data yang akurat, sehingga akan didapatkan 
target dan strategi adaptasi yang semakin efektif. Adaptasi pesisir dan 
pulau-pulau kecil memerlukan data dan informasi akan karakteristik 
dan dinamika pesisir dan pulau-pulau kecil, pola tingkah laku manusia 
untuk memahami potensi konsekuensi perubahan iklim. Juga sangatlah 
penting bahwa terdapat suatu kesadaran dari masyarakat, pengelola 
dan para pengambil keputusan terhadap konsekuensi-konsekuensi 
ini dan perlunya mengambil tindakan yang sesuai. Ketersediaan data 
dan informasi sangatlah bermanfaat karena adaptasi pesisir terhadap 
perubahan iklim akan memerlukan informasi yang lebih terperinci. 

Perencanaan dan Desain
Langkah berikutnya adalah memutuskan tindakan terbaik apa yang 

dapat diambil dan cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Hal 
ini tergantung pada kriteria-kriteria umum seperti pedoman umum, 
penyiapan kebijakan nasional atau regional, seperti halnya terdapatnya 
rencana pengembangan dan pengelolaan yang membentuk konteks 
yang lebih luas dalam prakarsa adaptasi. Kriteria-kriteria penting 
kebijakan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan adaptasi 
meliputi efektifitas biaya, ketahanan lingkungan, kesesuaian budaya 
dan penerimaan sosial. 

Para Perencana pesisir akan selalu menghadapi suatu ketidakpas-
tian, tidak hanya disebabkan oleh adanya ketidakpastian di masa depan 
tetapi juga karena pengetahuan tentang proses alami pesisir dan sosial 
ekonomi belum dikuasai secara baik. Dengan adanya ketidakpastian 
tersebut maka diperlukan perencanaan  untuk menilai dampak dari 
perubahan iklim terhadap lingkungan dan masyarakat baik dengan 
maupun tanpa adaptasi.  Informasi yang diperoleh digunakan untuk 
membantu arah penentuan strategi adaptasi yang optimal (tindakan 
yang mana?) dan waktu implementasi (kapan?). Kualitas dan efektivi-
tas dari proses desain dan perencanaan diperlukan dalam pembuatan 
keputusan. Perencanaan harus dilakukan secara komprtehensif dengan 
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mempertimbangkan berbagai scenario perubahan iklim berikut pilihan 
strategi adaptasinya.

Implementasi
Setelah semua pilihan adaptasi pesisir dipertimbangkan dan strategi 

terbaik telah dipilih dan ditentukan, maka selanjutnya dilakukan 
implementasi terhadap perencanaan dan desain yang telah disusun. 
Adaptasi dapat bersifat reaktif atau antisipatif, sesuai dengan waktu, 
tujuan dan motif implementasinya. Adaptasi reaktif dilakukan ketika 
dampak perubahan iklim telah terjadi, sementara adaptasi antisipasitif 
(atau proaktif ) dilakukan sebelum dampaknya muncul. Adaptasi 
antisipatif (terencana) memerlukan informasi dan aksi strategis. Hampir 
semua pilihan adaptasi memerlukan rencana strategis. Lebih jauh, 
pilihan adaptasi pola protektif (perlindungan) terhadap kenaikan muka 
air laut dapat diimplementasikan baik secara reaktif maupun proaktif. 
Sementara hampir semua pilihan dengan pola mundur dan akomodatif 
hanya dapat diimplementasikan dengan pendekatan antisipatif. Hingga 
saat ini, strategi adaptasi  yang dilakukan kebanyakan difokuskan pada 
pola protektif (perlindungan). 

Monitoring dan Evaluasi
Langkah selanjutnya adalah melakukan uji lapangan pada setiap 

kebijakan yang tingkat implementasinya dinilai secara periodik atau 
berkesinambungan  terhadap sasaran aslinya (meskipun disayangkan, 
tahap ini sering diabaikan dalam pelaksanaannya). Evaluasi semacam 
ini dapat memberikan pengertian dan informasi baru yang dapat 
meningkatkan kesesuaian terhadap strategi yang sesuai. Evaluasi 
pelaksanaan implementasi ini harus dibedakan dari pelaksanaan 
evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi teknologi yang sesuai. 
Nantinya evaluasi sebelum implementasi dapat dijadikan sebagai 
bagian dari tahap perencanaan dan desain.

Evaluasi yang efektif memerlukan data atau indikator yang dapat 
diandalkan, yang dikumpulkan selama interval waktu yang teratur 
melalui sistem monitoring yang sesuai. Indikator merupakan alat untuk 



174 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

4

pelaporan dan berkomunikasi dengan para pengambil keputusan dan 
masyarakat luas. Indikator harus dapat memenuhi berbagai macam 
kebutuhan, termasuk (i) hubungan dengan konsep fungsional, (ii) 
representatif dan responsif terhadap perubahan kondisi yang relevan, 
dan (iii) dapat dengan mudah diintegrasikan dalam kerangka evaluasi 
yang lebih luas. Evaluasi merupakan proses terus menerus dan 
monitoring harus direncanakan menyesuaikan dengan evaluasinya. 

Secara prinsip, mitigasi dan adaptasi betujuan mengurangi dampak 
negatif, memaksimalkan peluang, dan mengantisipasi konsekwensi 
yang muncul dari perubahan iklim global. Pilihan-pilihan adaptasi akan 
efektif apabila disinergikan dengan perencanaan pembangunan, baik 
nasional maupun daerah.

Secara perencanaan hal ini terangkum dalam keseluruhan dokumen 
perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.27/2007 yang terdiri dari 
rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana 
aksi. Sementara itu, pada Pasal 4 UU No.27/2007 menyatakan bahwa 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan 
tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, dan memperkaya 
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya. 

Dengan demikian, harus ada upaya dalam melindungi dampak 
perubahan iklim yang berpotensi merusak kelestarian dan keberlanjutan 
fungsi dan manfaat  ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya 
tersebut perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan pengelolaan 
pesisir terpadu yang meliputi rencana strategis, rencana zonasi, rencana 
pengelolaan, dan rencana aksi. Secara khusus upaya mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim juga perlu dituangkan dalam rencana strategi 
dan rencana aksi perubahan iklim. Penjelasan masing-masing rencana 
tersebut dapat dilihat pada bagian akhir bagian 4.
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 Berbagai Upaya Mitigasi 
Mengerem Laju Perubahan Iklim

Disadari atau tidak, dunia sedang mengalami perubahan 
iklim secara global. Jika saja umat manusia tidak mampu 
mengatasinya, bisa jadi kita tidak tahu lagi masa depan bumi 
yang kita huni ini. Lalu, upaya apa saja yang bisa mengerem 

laju perubahan iklim? 

Melihat kecenderungan gaya hidup manusia masa kini sangat-
lah sulit menghentikan laju perubahan iklim. Bukan apa-apa, 
pola hidup yang konsumtif justru makin mempercepat peru-

bahan iklim.
Belum lagi masih minimnya kesadaran masyarakat  terhadap dampak 

perubahan iklim akibat pemanasan global. Di tingkat ilmuwan malah 
lebih rumit lagi. Betapa tidak, opini ilmuwan terpecah menjadi dua; ada 
yang sependapat namun tidak sedikit pula yang tidak sepaham. 

Terlepas dari pro-kontra tersebut, kita tidak boleh pasrah. Alam telah 
memberi banyak pelajaran kepada kita bahwa akhir-akhir ini memang 
telah terjadi perubahan iklim. Berbagai fakta yang telah diungkap di 
bagian sebelumnya menunjukkan kecenderungan perubahan iklim.

Kalau saja fenomena ini dibiarkan terus, tanpa ada upaya yang 
serius untuk menekan laju perubahan iklim, maka bersiaplah menuju 
kehancuran. Karena itu, saatnyalah bagi kita untuk saling memberi 
kontribusi menyelamatkan masa depan bumi.

Salah satu cara jitu menyiasati perubahan iklim adalah dengan 
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melakukan berbagai upaya mitigasi. Mitigasi penting dilakukan untuk 
mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dari sumbernya. Di sisi lain, 
upaya mitigasi juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan 
alam dalam menyerap emisi gas tersebut. 

Pengurangan emisi gas rumah kaca memang mudah diucapkan na-
mun sulit dilakukan. Di negara maju misalnya, walaupun masyarakatnya 
memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi namun sulit rasanya meng-
ubah pola hidup mereka. Padahal kontribusi dari mereka sangat tinggi 
terhadap perubahan iklim. 

Bukankah mereka selama ini masih mengonsumsi bahan bakar 
minyak secara berlebihan dibandingkan dengan negara berkembang? 
Jelas bahwa gaya hidup yang konsumtif semacam ini telah mengemisikan 
polutan gas rumah kaca ke atmosfer secara besar-besaran.

Kalau tak serius, kenaikan suhu udara rata-rata sebesar 2 oC bakal 
terjadi. Jika ini terjadi maka bumi tak mampu beradaptasi. Sudah pasti 
berbagai bencana pun siap meneror penghuni bumi. 

Menghadapi persoalan ini, Indonesia dan negara berkembang 
lainnya perlu mendesak negara–negara maju untuk memangkas emisi 
gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Kelompok Kerja III dari IPCC 
menyatakan bahwa PDB (Pendapatan Domestik Bruto) akan dipotong 
0,12 % agar level emisi CO2 dunia dapat bertahan di bawah level paling 
rendah sampai tahun 2030.

Lain lagi dengan negara berkembang seperti Indonesia. Sumber 
penghasil emisi CO2 umumnya berasal dari bencana alam (seperti 
kebakaran hutan dan lahan), konversi lahan, serta ketidaktahuan 
masyarakat terhadap isu perubahan iklim. 

Kita memang prihatin, di setiap musim kemarau hutan Indonesia 
selalu dilalap si jago merah. Asap dan kabut yang membawa CO2 
menyeruak melapisi atmosfer bumi. Gas rumah  kaca ini terus bertengger. 
Tak salah kalau beberapa kajian ilmiah mengklaim bahwa Indonesia 
menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca akibat deforestrasi dan 
kebakaran hutan ketiga terbesar di dunia. 

Koversi hutan menjadi lahan nonhutan juga menyumbang kontribusi 
emisi CO2 di atmosfer. Kegiatan semacam ini dilakukan karena memang 
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negara berkembang ingin segera terlepas dari lilitan kemiskinan. 
Melihat latar belakang tersebut, sangatlah bijak kalau negara 

berkembang tetap menjaga hutan tropis, hutan mangrove, dan lahan 
perkebunan yang masih tersisa itu agar tetap bertahan sebagai paru-
paru dunia. Sebab, berbagai vegetasi ini mampu menyerap emisi CO2 
di atmosfer.

Sebagai imbalannya, teknologi ramah lingkungan yang selama ini 
dikuasai negara maju hendaknya ditularkan ke negara berkembang. 
Dengan demikian, persoalan yang selama ini dialami oleh negara 
berkembang dapat teratasi. Keadilan semacam inilah yang akan mampu 
mengerem laju perubahan iklim.

Setidaknya ada dua upaya mitigasi untuk mengerem laju 
perubahan iklim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama, 
dengan menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kedua, 
menghutankan kembali kawasan pesisir dengan tanaman mangrove 
atau vegetasi pantai.

Energi  Kelautan Ramah Lingkungan
Potensi energi di kawasan pesisir dan laut Indonesia sangatlah 

besar. Namun hingga saat ini yang baru dimanfaatkan adalah energi 
berbahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi. Penggunaan bahan 
bakar tersebut terbukti menjadi biang keladi terbentuknya gas rumah 
kaca yang menimbulkan perubahan iklim.

Sedangkan eksplorasi energi ramah lingkungan masih sangat 
minim. Padahal, kita kaya energi gelombang laut, pasang surut, angin, 
arus laut, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).  Penyebabnya, 
negara berkembang belum memiliki dan menguasai teknologi untuk 
mendulang sumber energi tersebut. Di sinilah peran negara maju agar 
mau mentransfer teknologi dimaksud ke negara berkembang.

Selain itu, secara politis, pemerintah juga kurang peduli terhadap 
potensi tersebut. Menurut Perpres No.5 tahun 2006, memang pemerintah 
telah memprioritaskan pemanfaatan energi nonfosil sebesar 17 % dari 
kebutuhan total sampai dengan tahun 2025. Dari jumlah itu, sebanyak  
5 % berasal dari biofuel, 5 % geothermal, 2 % coal liquefaction, dan 5 
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% jenis-jenis energi biomasa, nuklir, hidro, surya, angin, pasang surut, 
gelombang, OTEC, arus laut dan algae (lihat Gambar 4.3). 

Gambar 4.3  Nasional Energy Mix 2025 ( Sumber DESDM).
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Sayangnya, sampai saat ini implementasi terhadap kebijakan 
nasional itu masih adem ayem. Karena itulah, sudah saatnya kita bergerak 
beralih mewujudkan energi ramah lingkungan di kawasan pesisir dan 
laut. Berikut ini potensi sumber energi kelautan ramah lingkungan yang 
punya masa depan cemerlang. 

c Energi Pasang Surut

Jelas bahwa energi pasang surut (Pasut) ini tak akan pernah habis 
sepanjang bumi masih berputar. Pasut merupakan fenomena perubahan 
atau perbedaan permukaan air laut sepanjang waktu yang diakibatkan 
gaya gravitasi (gaya tarik) bulan dan matahari serta  gerakan revolusi 
bumi. 

Menurut catatan, sekitar 100 lokasi di dunia berpotensi menjadi 
pembangkit energi Pasut dengan kapasitas mencapai 3.106 Mw. Hanya 
sedikit yang memanfaatkan potensi tersebut.

Kita layak kagum terhadap Perancis. Bukan apa-apa di Stasiun 
Pembangkit Litrik Bertenaga Pasut La Rance, Prancis itu mampu 
menghasilkan energi sebesar 240 megawatt (Gambar 4.4). Itulah rekor 
tertinggi di dunia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? 

Survei sekilas membuktikan, sebagai negara kepulauan, Indonesia 
memiliki banyak daerah pesisir yang luas. Kita juga punya banyak selat 
dan teluk di antara sekitar 17.480 pulau. Kondisi geografis semacam 
ini menghasilkan perbedaan ketinggian saat air laut pasang dan surut 
sehingga aliran airnya bisa menggerakkan turbin dan menghasilkan 
energi listrik. 

Kawasan itu antara lain Bagan Siapiapi, Teluk Palu, Teluk Bima 
(Sumbawa), Kalimantan Barat, Kepulauan Aru hingga Papua (muara 
Sungai Digul dan Pulau Dolak), Selat Malaka, Teluk Sampit (bagian 
selatan Provinsi Kalimantan Selatan), dan pantai selatan Pulau Jawa. Di 
kawasan yang memiliki tinggi Pasut antara 3,5 sampai 6 meter itu sesuai 
bagi pemanfaatan energi Pasut. 
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c Energi Panas Laut

 Setiap hari lautan menyerap panas dari matahari yang dahsyat 
jumlahnya. Energi yang terkandung itu setara dengan 250 biliun 
barel minyak. Pemanasan air laut alami itu menyebabkan terjadinya 
perbedaan temperatur antara lapisan air di bagian atas dan bawah. 

Perbedaan suhu inilah bisa dipakai untuk membangkitkan energi 
listrik. Sistem ini dapat mengubah energi panas laut menjadi tenaga 
listrik atau dikenal Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Potensi 
OTEC terdapat di laut dengan kedalaman lebih dari 1.000 meter. 

Potensi terbesar konversi energi panas laut untuk membangkitkan 
energi listrik di seluruh dunia terletak di daerah katulistiwa. Hal tersebut 

Gambar  4.4  Pembangkit listrik pasang surut di La Rance, Prancis ini 
mampu menghasilkan energi yang ramah lingkungan.
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disebabkan sepanjang tahun di daerah katulistiwa, suhu permukaan 
laut berkisar 23 – 30 °C, sedangkan suhu pada kedalaman laut lebih dari 
500 meter berkurang sekitar 5 – 7 °C.

Lagi-lagi Indonesia beruntung. Sebab, kita memiliki lebih dari 16 
lokasi yang  dapat dikembangkan untuk OTEC. Berdasarkan catatan, 
potensi panas (termal) di Indonesia adalah 2,5 x 1023 Joule. Jika efisiensi 
konversi energi panas laut sebesar 3 % saja, maka dapat menghasilkan 
daya sekitar 240.000 MW. 

Potensi energi panas laut yang baik terletak pada daerah antara 6o – 
9o Lintang Selatan dan 104° – 109° Bujur Timur. Di daerah tersebut pada 
jarak kurang dari 20 km dari pantai suhu rata-rata permukaan laut di 
atas 28 °C. Perbedaan suhu antara permukaan dan kedalaman laut 1.000 
m sebesar 22,5 °C. Sementara itu, perbedaan suhu rata-rata tahunan 
permukaan dan kedalaman laut 650 m mencapai sekitar 20 °C. 

Dengan potensi sumber energi yang melimpah tersebut maka 
konversi energi panas laut dapat dijadikan alternatif pemenuhan 

Gambar 4.5 Model pembangkit listrik OTEC ini bersumber pada 
perbedaan suhu antara lapisan air bagian atas dan 
bawah.
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kebutuhan energi listrik di Indonesia. Saat ini OTEC masih dalam taraf 
percontohan. Pada pembangkit mini OTEC di laut Hawaii misalnya, 
kapasitas energinya baru mencapai 50 kW. 

c Energi Gelombang

Energi terbarukan yang tak kalah menariknya adalah energi 
gelombang. Besar-kecilnya energi listrik yang bisa dipanen tergantung 
pada tinggi, panjang, dan periode gelombang. 

Di sepanjang pesisir dunia diperkirakan menghasilkan tenaga listrik 
sekitar 2 - 3 juta Mw. Pada tempat-tempat tertentu, densiti energi ge-
lombang dapat mencapai rata-rata 65 Mw per mil pantai. Sebagai per-
bandingan 1 Mw dapat mengalirkan listrik untuk 750 rumah di AS atau 
3.000 rumah di permukiman nelayan sederhana di Pantai Utara Jawa. 

Teknologi sistem energi gelombang laut umumnya berupa bangunan 
di pantai dan bangunan terapung yang diikat dengan jangkar. Namun 
ada juga berbentuk sistem rakit cockerel, sistem tabung tegak kayser, 

Gambar 4.6 Perangkat alat yang mampu mengubah energi gelom-
bang menjadi energi listrik. 
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sistem pelampung salter, dan sistem tabung masuda.
Menurut pengamatan Hulls, gelombang yang terdapat di sekitar 

pantai Selandia Baru dengan tinggi rata-rata 1 m dan periode 9 detik 
mempunyai daya sebesar 4,3 kW per m panjang ombak. Sedangkan 
deretan ombak serupa dengan tinggi 2 m dan tinggi 3 m dayanya 
sebesar 39 kW per m panjang ombak. Untuk ombak dengan ketinggian 
10 m dan periode 12 detik menghasilkan daya sekitar 600 kW.

Energi gelombang di Indonesia bisa dikembangkan di selatan pulau 
Jawa dan Sumatera. Di situ, ketinggian ombak bisa mencapai di atas 2 
m. Potensi ini perlu diteliti apakah juga memiliki periode dan panjang 
gelombang yang sesuai untuk dipetik energinya. 

c Energi Arus Laut 

Kecepatan arus laut secara alami juga menghasilkan energi yang 
cukup menggiurkan. Bayangkan, arus laut dengan kecepatan 2 – 2,5 m 
per detik akan mampu  menghasilkan daya sebesar 80 - 90 MW.

Di Indonesia banyak sekali potensi kecepatan arus lautnya yang 
melebihi 2,5 m per detik. Karena itu diharapkan penelitian-penelitian 
ke arah itu akan dilakukan. Dengan demikian pada masa yang akan 
datang bisa memberikan kontribusi kebutuhan penambahan listrik 
untuk masyarakat (lihat Gambar 4.7).

c Energi Surya

Menurut hasil pengukuran, ternyata radiasi surya rata-rata di 
Indonesia mencapai  4,8 kWh/m2/hari. Jadi, wilayah di seluruh Indonesia 
cukup berlimpah untuk bisa memanfaatkan energi surya.

Energi surya yang bisa dipanen itu terdiri dari dua jenis; termal dan 
photovoltaik. Energi termal adalah konversi radiasi surya ke energi 
panas. Beberapa contoh energi  termal adalah sistem kolektor pemanas 
air, sistem kolektor untuk pengering hasil pertanian dan perikanan, solar 
cooking, dan lain-lain.

Sementara itu, energi photovoltaik adalah konversi radiasi surya ke 
energi listrik. Contohnya antara lain memanen surya untuk menerangi 
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rumah dan jalan, memompa air, menyimpan vaksin di kawasan terpencil 
(remote area), menerangi mercusuar, perahu nelayan, lampu celup 
apung, dan lain-lain.

Energi surya semacam ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di 
Indonesia sebagai pilot projek. Bagi sebagian daerah-daerah pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum menikmati jaringan PLN, 
sudah bisa mengenyam energi photovoltaik untuk penerangan rumah 
(solar home system). 

Gambar 4.7 Kecepatan arus laut dapat dirubah menjadi energi listrik. 
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Gambar 4.8 Pemanfaatan energi surya yang menghasilkan listrik 
untuk penerangan jalan di kawasan wisata Ancol, Jakarta. 
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c Energi Angin

Energi angin juga cukup berlimpah ruah di kawasan pantai Indonesia. 
Dengan garis pantai sepanjang sekitar 95.181 km merupakan terpanjang 
keempat di dunia (setelah Kanada, Amerika, dan Federasi Rusia), pesisir 
Indonesia berpotensi menuai energi listrik dari angin.

Angin yang berhembus bisa memutar kincir dan dapat menghasilkan 
energi yang setara dengan 450 Gigawatt. Di daerah pesisir dan pulau-
pulau kecil dapat dikembangkan sistem dimana listrik yang dihasilkan 
bisa langsung dimanfaatkan oleh industri dan perumahan lokal. 

Menurut hitungan, kecepatan angin rata-rata tahunan di Indonesia 
berkisar antara 2 hingga 6 m/detik. Dengan asumsi kecepatan angin 
sekitar 3 m/detik saja, mampu menghasilkan listrik berskala hingga 100 
kW. 

Beberapa daerah penghasil listrik bertenaga angin meliputi 
bagian timur NTT, NTB, Yogyakarta, dan daerah-daerah pantai lainnya. 
Sayangnya, pemanfaatan energi angin di Indonesia masih dalam bentuk 
pilot projek.

Gambar 4.9  Pemanfaatan angin untuk menghasilkan energi listrik. 
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c Energi Algae

Penelitian terbaru menunjukkan, ada beberapa jenis Algae yang 
mengandung  senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini bisa 
diproses sebagai bahan bakar. Jenis mikroalgae itu adalah Spirulina sp., 
Chlorella sp., Nanochlropsis, Phaeodactylum, dan Nitchia sp. 

Selain itu, potensi serupa juga terdapat pada makroalgae yang selama 
ini dikenal sebagai sumber alginat, agar, karagenan, untuk keperluan 
industri pangan dan farmasi. Dari proses pengolahan tersebut, ternyata 
menghasilkan ampas atau sisa industri pengolahan yang berpotensi 
sebagai sumber bioenergi seperti bioetanol. 

c Technopark

Pembangunan Tecnopark di kawasan Pantai Baron, Bantul, Yogyakarta 
yang diinisiasi oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) 
memang patut didukung semua pihak. Betapa tidak, di situlah nantinya 
dikembangkan berbagai teknologi energi ramah lingkungan, seperti 
dari matahari, angin, gelombang, arus laut, dan biomassa. Sumber energi 
terbarukan semacam itu jelas sangat ramah lingkungan. Tidak ada lagi 
emisi CO2 yang dihembuskan ke atmosfer. 

Kalau saja pembangunan taman energi terbarukan itu terwujud, 
efeknya sangat luas. Selain Indonesia memiliki fasilitas penelitian dan 
pengembangan yang maju, kawasan tersebut juga menjadi sarana 
rekreasi dalam bentuk taman energi terbarukan yang rekreatif, edukatif, 
dan informatif.

Di lihat dari maketnya secara sekilas (lihat Gambar 4.10) kita 
sebenarnya sudah tidak sabar lagi kapan Technopark yang amat modern 
itu terwujud. Ya, kita tunggu saja.
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Mangrove Meredam CO2
Sama halnya tumbuhan lain, mangrove juga mempunyai 

kemampuan untuk menyerap karbon dioksida (CO2). Riset yang digarap 
Nyoto Santoso (2007) di Batu Ampar, Kalimantan Barat, menunjukkan, 
mangrove mampu  menyerap CO2.  

Masih menurut riset tersebut, mangrove dengan kondisi tergolong 
baik (potensi kayu 178 m3/ha) ternyata mampu menyerap karbon 
sebesar 10,68 ton/ha/tahun. Coba hitung, betapa besarnya karbon yang 
bisa diserap dari jutaan hektare mangrove. 

Riset Ball (1981) seperti dikutip Sukardjo (1996) menunjukkan, 
fotosintesis  mangrove secara khas terpenuhi hingga 1/2 - 2/3 dari 
seluruh radiasi sinar matahari, mempunyai suhu optimum di bawah 
35 oC dan mempunyai titik kompensasi CO2 yang mudah ditera. Pada 
kondisi normal, keseimbangan CO2 secara linier berhubungan dengan 
daya hantar listrik (DHL) daun. 

Masih menurut Ball, kecepatan asimilasi banyak berkurang pada 
suhu daun yang tinggi. Pada beberapa jenis mangrove, kecepatan 
asimilasi relatif tidak terpengaruh oleh suhu dengan kisaran 17 – 30 oC, 
tetapi menurun secara tajam pada suhu di atas 30 oC dan mendekati nol 
pada suhu 40 oC.

Berdasarkan bukti ilmiah tersebut, upaya mitigasi untuk meredam 
perubahan iklim dengan menanam mangrove di kawasan pesisir perlu 
dilakukan. Apalagi ekosistem hutan mangrove saat ini mengalami 
degradasi yang cukup mengkhawatirkan. 

Hutan mangrove itu telah dikonversi menjadi aneka peruntukan 
seperti untuk lahan tambak, kawasan industri, dan permukiman. 
Sebagian masyarakat juga memanfaatkannya untuk kayu bakar, arang, 
dan bahan bangunan. 

Tindakan tak senonoh itu dilakukan karena mereka kurang mema-
hami berbagai manfaat dari ekosistem mangrove. Padahal, di samping 
mampu menyerap emisi CO2 nilai dan manfaat ekosistem mangrove 
sangat luas. Di antaranya, melindungi pantai dan penyangga ekosistem 
di sekitarnya, melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi sektor 
perikanan (budidaya dan tangkap), ekowisata, dan menyerap limbah.
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Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai mengingat sistem 
perakarannya yang dapat meredam ombak, arus, serta menahan 
sedimen. Dalam beberapa kasus, penggunaan vegetasi mangrove 
untuk penahan erosi lebih murah dan memberikan dampak ikutan 
yang menguntungkan dalam hal meningkatkan kualitas perairan di 
sekitarnya, dimana hal ini tidak bisa diperoleh dari penggunaan struktur 
bangunan keras. Mangrove dapat juga berfungsi untuk melindungi 
pantai dari hempasan badai dan angin.

Selain itu, mangrove juga berfungsi meredam pasang laut dan rob 
(lihat Gambar 4.11). Dari gambar tersebut terlihat bahwa kedalaman air 
laut di depan mangrove lebih besar daripada di belakang mangrove. 
Sebab, perakaran mangrove mampu mengurangi energi arus atau aliran 
pasang surut melalui mekanisme peningkatan koefisien gesekan.

Gambar 4.11 Mangrove mampu meredam pasang laut dan rob.

Keberadaan mangrove juga mampu meredam energi gelombang 
(lihat Gambar 4.12). Pengurangan energi tersebut akibat gesekan, 
turbulensi, dan pecahnya gelombang yang terjadi di akar, batang, dan 
ranting mangrove. 

Ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang cukup 
tinggi. Menurut Soemodihardjo et al (1993), jenis-jenis tumbuhan yang 
ada di hutan mangrove Indonesia mencakup sekitar 35 jenis pohon, 5 
jenis terna, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit, dan 2 jenis parasit.

Tebal hutan mangrove
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Berdasarkan penelitian Cann (1978), di hutan mangrove bermukim 
berbagai jenis kura-kura air tawar, buaya air tawar, Mollusca (didominasi 
oleh Bivalvia dan Gastropoda), dan Crustacea (didominasi oleh Brachyura). 
Berbagai jenis fauna yang hidup di sana meliputi bangau hitam, kepiting 
bakau, ikan belanak,  Gastropoda, buaya muara (Crocodilus porosus), dan 
biawak (Varanus salvator) seperti terlihat pada Gambar 4.13.

Di sisi lain, mangrove juga menunjang kegiatan perikanan, baik 
tangkap maupun budidaya. Hal itu tak terlepas dari peran hutan mang-
rove sebagai kawasan pemijahan, daerah asuhan, dan mencari makan 
bagi ikan, udang, dan kerang-kerangan. Mangrove juga melindungi dan 
melestarikan habitat perikanan serta  mengendalikan dan menjaga ke-
seimbangan rantai makanan di pesisir (lihat Gambar 4.14).

Berdasarkan data tahun 1977 menunjukkan, bahwa sekitar 3 % 
dari hasil tangkapan laut Indonesia  berasal dari jenis spesies yang 
bergantung pada ekosistem mangrove, seperti Penaeus monodon, P. 
mergueiensis, Metapenaeus spp., kepiting mangrove, dan Scylla serrata. 
Di sekitar kawasan hutan mangrove, nelayan bisa dengan mudah 
menangkap ikan, udang, kepiting dan moluska setiap hari.

Hasil  penelitian Martosubroto dan Naamin (1979) menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan antara luas kawasan mangrove 
dengan produksi perikanan budi daya. Gambar 4.15 menunjukkan 

Gambar 4.12 Skema peredaman gelombang  oleh mangrove.

Tebal hutan mangrove
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Gambar 4.13 Berbagai jenis fauna yang hidup di daerah ekosistem 
mangrove: (a) bangau hitam, (b) kepiting bakau, (c) ikan 
belanak (Genus Periophthalmus), (d) Gastropoda, (e) 
buaya muara (Crocodilus porosus), dan (f ) biawak (Varanus 
salvator). 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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bahwa dengan semakin meningkatnya luasan kawasan mangrove 
maka produksi perikanan budi daya juga turut meningkat dengan 
membentuk persamaan Y= 0,06 + 0,15X.

Gambar 4.14 Hubungan antara mangrove dan biota perairan.
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Ekosistem mangrove yang terjaga dengan baik punya potensi wisata 

yang menarik. Kegiatan ekowisata ini sekaligus memberikan informasi 
lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat dalam mencintai alam. 

Gambar 4.16 Ekowisata hutan mangrove di Mangrove Information 
Center (MIC) Bali.

Gambar 4.15 Hubungan antara jumlah tangkapan udang dengan 
luasan mangrove.
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Tak cuma itu. Mangrove juga bisa menjadi pengendali pencemaran 
air. Contoh menarik adalah riset tentang rawa yang ditanami mangrove 
di Hongkong. Rawa itu dapat digunakan untuk mengolah limbah 
dengan biaya rendah sehingga ditetapkan menjadi salah satu dari 12 
kiat atau kunci dalam melindungi lingkungan. 

Salah satu nilai ekologis dari ekosistem mangrove telah digunakan 
sebagai pengolah limbah cair. Selama penelitian di Hongkong, di 18 
lahan mangrove, peningkatan konsentrasi nutrient dan logam berat di-
temukan di tanah, hal ini menunjukkan bahwa mangrove dapat berpe-
ran sebagai ”perangkap potensial” polutan dari limbah antropogenik. 

Sejak 1990, percobaan lapangan dan eksperimen rumah hijau telah 
diujikan efek dari penggunaan ekosistem mangrove untuk mengolah 
limbah. Hasil dari studi lapangan di Pelestarian Sumberdaya Alam 
Nasional Futian, China, mengindikasikan penambahan konsentrasi 
polutan di lahan mangrove tidak menyebabkan terdeteksinya kerusakan 
pada tanaman mangrove, invertebrata bentik, atau spesies algae. 

Melalui sistem tersebut, limbah cair dapat diolah setiap hari. 
Mekanisme pengendalian pencemaran itu terjadi melalui proses-proses 
absorbsi, filtrasi, biodegradasi, presipitasi, sedimentasi, penyerapan oleh 
tanaman, dan evaporasi (penguapan).

Pemanfaatan mangrove sebagai bahan makanan sebenarnya telah 
berlangsung sejak lama. Sayangnya, kebiasaan tersebut belakangan 
ini sudah banyak dilupakan. Hanya beberapa daerah saja yang masih 
melakukannya.

Belum lama ini, DKP bersama LPP Mangrove misalnya, berhasil 
memanfaatkan buah dan daun mangrove sebagai bahan baku beragam 
makanan kecil, sirup, dan urap yang lezat, penuh gizi. 

Anda tentu penasaran kalau belum menyoba aneka kelepon, onde-
onde, putri ayu, lumpia, resoles, donat, bolu, pudding, nastar, kastengel, 
permen, coklat, dodol, manisan, selai roti, sirup, kolak, bubur, kerupuk, 
dan pangsit yang terbuat dari buah mangrove. Lidah Anda bakal 
dimanjakan ketika menyantap urap dan sayuran dari daun mangrove.

Berdasarkan penelitian laboratorium, buah mangrove mengandung 
gizi seperti karbohidrat, energi, lemak, protein, dan air. Karbohidrat yang 
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terkandung di dalamnya mencapai sekitar 76,56 gram per 100 gram. 
Selain itu, buah tersebut juga mengandung  senyawa terpenting dan 
bermanfaat bagi tubuh manusia misalnya, monosakarida terutama 
glukosa, galaktosa, dan fruktosa.

Buah dan daun mangrove yang bakal dikonsumsi manusia itu harus 
berasal dari habitat yang bersih, bebas dari polutan logam berat. Ini 
dimaksudkan agar aman bagi tubuh kita. 

Gambar 4.17 Aneka kue ringan, sirup, dan permen coklat yang lezat 
dan penuh gizi ini dibuat dari buah mangrove (Diolah 
dari foto DKP dan LPP Mangrove).
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Lalu, bagaimana jika kondisi perairannya tercemar logam berat? 
Jelas, hal itu membutuhkan penelitian sehingga bisa diketahui seberapa 
besar kandungan polutan logam berat yang menempel, baik pada buah 
maupun daun mangrove.

Ayo Tanam Mangrove (ATM)
Jelas bahwa peran mangrove amatlah besar, baik secara ekonomis 

maupun ekologis. Karena itu saatnya kita menanam mangrove. Gerakan 
ayo tanam mangrove secara massal perlu digalakkan di daerah yang 
cocok seperti di daerah tanah timbul di pesisir atau di tempat-tempat 
yang mangovenya telah rusak.

Departemen Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan OISCA 
Jepang dan instansi terkait misalnya, sejak tahun 2003 telah menanam 
mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Se-
perti diketahui, desa pesisir yang berada di pantai utara Jawa Tengah itu 
sejak tahun 1988 terkena rob, erosi, pencemaran, kerusakan mangrove.

Padahal jauh sebelumnya (tahun 1974) kondisi mangrove di sana 
masih sangat baik. Namun mulai tahun 1984 terjadi kerusakan seiring 
dengan perkembangan pertambakan udang. Dampaknya, sejak tahun 
1988 air laut merambah permukiman akibat terjadinya erosi pantai di 
Desa Bedono.

Pada 1999, hampir semua warga Dusun Tambaksari melakukan 
bedol desa ke wilayah Desa Purwosari yang berada tidak jauh dari Jalan 
Raya Semarang-Demak. Kini Dusun Pandansari dan Dusun Senik juga 
nyaris tenggelam karena selalu tergenang air laut, terutama jika laut 
pasang. Kerusakan ini tidak hanya terjadi pada permukiman, tetapi juga 
terjadi pada prasarana fisik seperti jalan yang menghubungkan dusun-
dusun di Desa Bedono. Bangunan sekolah pun ikut tergenang. Luas 
daerah yang mengalami erosi pantai cukup parah mencapai sekitar 300 
ha (lihat bab 2).    
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agar pertumbuhan mangrove bisa terjaga. Jumlah APO dan bibit 
mangrove yang ditanam juga lumayan banyak. Pada tahun 2003 
misalnya, ditanam 10 APO dan 50.000 bibit mangrove. Setahun 
berikutnya ditanam 10 buah APO dan 20.000 bibit mangrove. Lalu, pada 
2005 ditanam lagi 10 APO dan 25.000 bibit mangrove. 

Fungsi APO sejajar pantai (detached breakwater) ini di samping 
untuk meredam ombak dan menghambat arus juga dimaksudkan 
agar terjadi salient atau tombolo daerah antara alat peredam ombak 
dan garis pantai. Ombak yang mendekati alat peredam ombak akan 
ditahan. Sementara itu, ombak di samping alat peredam ombak akan 
didifraksi di belakang alat peredam ombak. Hal ini akan menyebabkan 
pengendapan pasir atau lumpur karena berkurangnya energi arus 
sepanjang pantai di belakang alat peredam ombak dan akan terbentuk 
salient atau tombolo. 

Gambar 4.18 Rob telah menggenangi bangunan Sekolah Dasar di 
Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah.
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Pemasangan APO dilakukan sesuai dengan lokasi yang sudah 
ditetapkan. Jika digunakan untuk melindungi pantai, untuk membentuk 
tombolo maka APO dipasang secara sejajar pantai. Sketsa pemasangan 
APO dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Pemasangan alat peredam ombak (APO) pada mangrove 
yang baru ditanam. 

Gambar 4.20 Tombolo dan salient, akibat adanya alat peredam ombak./
breakwater sejajar pantai (detached breakwater).
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Gambar 4.21 Areal penanaman mangrove dan pemasangan APO di 
Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah.

Setelah konstruksi APO dibuat, langkah selanjutnya adalah menanam 
mangrove di belakang APO.  Berikut ini tahapan kegiatan penyemaian 
dan penanaman mangrove secara singkat. Pada tahap penyiapan 
bibit,  usahakan berasal dari lokasi setempat atau lokasi terdekat. Bibit 
mangrove perlu disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Sementara itu, 
persemaian dilakukan di lokasi tanam yang sesuai dengan lingkungan 
setempat. 

Setelah mendapatkan bibit mangrove unggul, barulah mangrove 
ditanam di tepi pantai yang mengandung substrat lumpur, tepian 
sungai yang masih terpengaruh air laut, dan tanggul saluran air tambak. 
Pemilihan jenis pada setiap tapak perlu dilakukan agar bibit dapat 
tumbuh dengan baik. 

Mangrove dari jenis Rhizophora spp.) misalnya, dapat tumbuh 
dengan baik pada substrat (tanah) yang berlumpur. Ia juga toleran 
terhadap tanah lumpur-berpasir, di pantai yang agak berombak dengan 
frekuensi genangan 20 – 40 kali/bulan. 
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Sementara itu, mangrove merah (Rhizophora stylosa) dapat ditanam 
pada lokasi bersubstrat (tanah) pasir berkoral. Jenis api-api (Avicennia 
marina) lebih cocok ditanam pada substrat (tanah) pasir berlumpur 
terutama di bagian terdepan pantai, dengan frekuensi genangan 30 
– 40 kali/bulan. 

Jenis gogem atau prapat (Sonneratia spp.) dapat tumbuh baik di 
lokasi bersubstrat lumpur atau lumpur berpasir dari pinggir pantai ke 
arah darat, dengan frekuensi genangan 30 – 40 kali/bulan. Jenis tancang 
(Bruguiera gymnorrhiza) dapat tumbuh dengan baik pada substrat 
(tanah) yang lebih keras yang terletak ke arah darat dari garis pantai 
dengan frekuensi genangan 30 – 40 kali/bulan. 

Mangrove di samping ditanam di bibir pantai di luar tambak juga 
dapat ditanam di lokasi dalam tambak. Penanaman mangrove di lokasi 
tambak dapat dilakukan melalui dua sistem, yakni banjar harian dan 
tumpangsari atau  wanamina (sylvofishery). Pada sistem banjar harian 
penanaman dapat dilakukan dengan menggunakan benih atau meng-
gunakan bibit. Lain lagi dengan sistem wanamina (sylvofishery). Di sini 
dibuatkan tambak/kolam dan saluran air untuk membudidayakan ikan.  

Secara umum terdapat tiga pola dalam sistem wanamina, yakni 
empang parit, empang parit yang disempurnakan, dan komplangan 
(lihat Gambar 4.22, 4.23, dan 4.24). Empang parit adalah pola dimana 
dalam satu empang dibuat parit untuk budidaya perikanan, sedangkan 
sisanya ditanami mangrove. Empang komplangan adalah pola dimana 
dalam satu empang, separo empang dipakai untuk budidaya perikanan 
dan sisanya ditanami mangrove. Pematang tambak yang ada juga perlu 
dihijaukan dengan mangrove.
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Gambar 4.22 Pola wanamina sistem parit (Sumber: Dietriech G. Bengen, 
2003). 

Gambar 4.23 Pola wanamina sistem parit yang disempurnakan 
(Sumber: Dietriech G. Bengen, 2003).

TANGGUL

PARIT

MANGROVE

PINTU AIR

PINTU AIRSALURAN

TANGGUL

PARIT
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Gambar 4.24 Pola wanamina dengan sistem parit dan komplangan 
(Sumber: Dietriech G. Bengen, 2003).

Perlindungan pantai dengan mangrove membutuhkan ketebalan 
hutan tidak kurang dari 50 sampai dengan 1000 m, tergantung kondisi 
hidro-oseanografi dan ketinggian tsunami yang terjadi di daerah terse-
but. Ketebalan hutan yang difungsikan sebagai lapis penyangga (buffer 
zone) menurut Keppres 32/90 adalah 130 kali tinggi pasang surut. Cara 
lainnya adalah dihitung berdasarkan hasil penelitian terakhir (Massel 
et.al, 1999; Thaha, 2002; Latief , 2000; Harada dan Imamura, 2003; Hiraishi, 
2003; Kurniadi Satrio Utomo, 2004; BPPT, 2004).

Penentuan tebal greenbelt mangrove (B), disamping mempertim-
bangkan aspek teknis juga harus meninjau peran ekologis mangrove 
untuk mendukung ekosistem kehidupan biota laut dan fauna darat.  

Penetapan jalur hijau mangrove disesuaikan dengan kondisi ekologis 
dan social ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan: 
(i) Besar pasang surut air laut atau lebar luapan air pasang; (ii) Besar 
gelombang laut; (iii) Topografi pantai; (iv) Jenis dan kedalaman tanah; 
(v) Komposisi jenis dan kerapatan vegetasi mangrove; (vi) Jenis 
pemanfaatan areal di sekitar jalur hijau; (vii) Keadaan sosial, ekonomi 
dan budaya masyarakat setempat. 

TANGGUL

MANGROVE

PINTU AIR

SALURAN PENGHUBUNG

KOLAM IKAN
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Seperti diketahui bahwa tujuan penetapan jalur hijau hutan 
mangrove adalah untuk perlindungan tanaman lingkungan pesisir 
dalam rangka mencegah terjadinya abrasi pantai, banjir, intrusi air 
laut, meredam tsunami, menyerap limbah, usaha budi daya di wilayah 
belakangnya dan pelestarian flora dan fauna serta tempat makan 
berbagai biota perairan, di samping meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Agar konsep lebih terpadu dan komprehensif, maka aspek 
sosial-ekonomi khususnya masyarakat pesisir, juga harus menjadi 
pertimbangan. Satu aspek teknis lainnya yang juga sangat penting 
adalah tebal hutan yang melebihi kebutuhan, juga akan memberikan 
dampak buruk terhadap lingkungan pantai dan muara sungai seperti 
tertera dalam Tabel 4.1.

 Tabel 4.1 Matriks untung-rugi ukuran lebar jalur hijau mangrove

Lebar 
Jalur 
Hijau

Keuntungan Kerugian Keterangan

Besar

• Pantai ter-
lindung

• Ekologis 
sukses

• Lahan usaha 
sempit

Dibutuhkan informasi lebar/tebal 
hutan maksimal

Ideal Optimal Minimal

• Hasil penelitian Thaha (2001, 2002, 
2003); Head (1997), Latief (2000), 
Harada dan Imamura (2002), Hiraishi 
(2003), Kurniadi Utomo (2003), BPPT 
(2003)

• Keppres 32/90; Inmendagri 
No.26/1997  

Kecil/
hilang

Lahan usaha 
luas

1. Potensi  erosi 
pantai/abrasi

2. Resiko 
tsunami

3. Pencemaran
4. Ekosistem 

rusak

Dibutuhkan informasi lebar/tebal 
hutan minimal
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Ayo Tanam Vegetasi Pantai
Bagi pantai yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mangrove, jangan 

khawatir. Seribu jalan menuju Roma, banyak cara untuk mengerem laju 
perubahan iklim. Jadi, jika perairan pantainya relatif terbuka dengan 
ombak yang lebih besar dan hamparan pasir luas, cocok ditanam 
vegetasi pantai seperti cemara, ketapang, waru laut, dan butun. 

Hutan pantai yang tumbuh subur terbukti punya multi fungsi. 
Di antaranya, mampu meredam energi tsunami yang merangsek ke 
daratan. Vegetasi yang rimbun juga mampu meredam terik panas 
matahari dan menyerap gas karbon dioksida (CO2). Dengan demikian, ia 
mengurangi suhu udara di sekitarnya.

Jadi, jangan biarkan pantai seperti itu gundul. Bukan apa-apa, 
tiupan angin kencang dari laut akan bebas menerjang kawasan pantai. 
Akibatnya, tak ada tanaman pangan yang mampu bertahan dari 
hempasan angin kencang. 

Karena itu, jika pantainya berpasir, silakan tanam Casuarina sp 
(cemara laut), Terminalia catapa (ketapang), dan Hibiscus tiliacus (waru). 
Ketiga jenis tanaman ini mudah dijumpai di sepanjang pantai yang 
berhadapan dengan Samudra Hindia. 

Cemara laut misalnya, dapat ditanam bersamaan dengan tanaman 
lainnya. Bukan apa-apa, pohon yang memiliki diameter hingga 100 cm 
dan tinggi 30 m ini terbukti tahan terhadap tiupan angin dan mampu 
menstabilkan bukit pasir di pantai. Dengan demikian, vegetasi ini juga 
mampu melindungi permukiman dan perkebunan di sekitar pantai. 

Selain itu, ketapang juga membuat suasana pantai menjadi rindang 
dan teduh. Pohon yang memiliki diameter hingga 85 cm dan tinggi 20 
m ini bercabang banyak, tidak berbanir, tidak berbenjol, dan tidak ber-
pilin. Pohon ini biasanya tumbuh di dekat pantai sampai ketinggian 800 
m di atas permukaan laut (dpl) dan digunakan oleh penduduk untuk 
kontruksi rumah.

Tak hanya itu, kita juga bisa menanam waru di tempat-tempat 
terbuka dan terkena sinar matahari langsung, baik di dataran rendah 
maupun tinggi hingga 1.000 m di atas permukaan laut. Waru termasuk 
tanaman pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 m.
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Panorama Menarik
Ada panorama menarik jika kita berada di pantai selatan Yogyakarta 

mulai dari Samas, Pandan Simo, dan Sundak. Pantai tesebut terlihat 
rindang dan teduh. Di sepanjang pantai tersebut, ditumbuhi cemara 
udang. 

Pantai yang tadinya tandus itu kini rindang. Rehabilitasi pantai 
semacam ini memang layak ditiru. Bermula ketika para peneliti dan 
mahasiswa di Fakultas Kehutanan,  Universitas Gadjah Mada (UGM) 
memelopori dengan  menanam cemara udang di Pantai Samas, Bantul 
(lihat Gambar 4.26). 

Sebelumnya, kawasan Pantai Samas tidak produktif diban-dingkan 
dengan wilayah atas dan dataran rendah. Maklum, kadar garamnya 
tinggi, ombak yang membawa  garam dan kadar besi tinggi, serta 
kecepatan anginnya juga tinggi. Hal ini membuat   tanaman tak mampu 
tumbuh secara produktif. 

Ketika cemara udang itu tumbuh dewasa, mulailah menuai hasil. Ya, 
panoramanya bukan sekadar elok dan rindang. Lebih dari itu, kawasan 
di sekitarnya yang tadinya tandus itu mulai bisa ditanami tanaman lain 
karena hembusan angin dari laut sudah sangat berkurang. 

Dengan demikian, produktivitas lahan di kawasan pesisir itu lebih 
baik. Vegetasi lain seperti nyamplung, waru laut, tanaman pangan, 
tanaman obat-obatan, dan bambu dapat dilakukan setelah penanaman 
cemara laut berhasil. 

Gambar 4.25 Tiga jenis vegetasi pantai: (a). Cemara laut (Casuarina 
sp), (b). Ketapang (Terminalia cattapa), dan (c). Waru laut 
(Hisbiscust tiliaceus).

               (a)            (b)         (c)
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melindungi pantai. Di sisi lain, ketika bambu itu masih muda (rebung), 
dapat dijadikan sebagai sumber pangan yang bergizi. Maklum, rebung 
termasuk rendah kolesterol namun kaya serat. Sayur rebung juga terkenal 
kelezatannya. Ketika bambu itu beranjak tua, bisa dimanfaatkan untuk 
bahan pembuat papan dan ramuan utama bangunan-bangunan.

Bahan baku industri seperti pandan juga dapat dikembangkan 
ditanam di pantai. Kelak, pandan-pandan ini dapat menjadi bahan baku 
bagi idustri kerajinan tikar dan lain-lain.  

Efek Domino
Efek domino lainnya pun terjadi. Kulit batang cemara udang 

menghasilkan bahan anti disentri dan sakit perut. Sementara itu, 
daunnya dapat dimanfaatkan untuk obat sakit kepala.

Gambar 4.26 Cemara udang mampu tumbuh dengan baik di Pantai 
Pandan Simo, Bantul, Yogyakarta.
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Ketika cemara udang dan vegetasi lainnya tumbuh subur, masyarakat 
pesisir bisa beternak itik, ayam, kambing, kerbau, atau sapi. Dari sini 
banyak manfaat yang didapat. Peternak dapat menikmati daging dan 
susu. Tenaga kerbau dan sapi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu 
pekerjaan manusia mengolah lahan tanpa menggunakan bahan bakar 
minyak (BBM). Selain itu, kotoran ternaknya bisa dimanfaatkan untuk 
pupuk kandang.

 Soal produktivitas ternak tak usah diragukan. Berdasarkan hitungan, 
populasi kambing dapat meningkat lebih dari empat kali per tahun. Ini 
bisa terjadi lantaran kambing-kambing itu dapat merumput dengan 
mudah di sepanjang pantai. Apalagi kalau wind barrier dari tanaman 
lainnya sukses, hasilnya pasti lebih maksimal.

Di sisi lain, ekosistem di dalam tanah juga mulai berkembang. Satwa 
melata dan berbagai jenis jamur pun mulai tumbuh di kawasan lahan 
pantai. Masyarakat menjadi mudah membudidayakan tanaman obat-
obatan tradisional. 

Gambar 4.27 Cemara laut di pantai Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini 
tampak rindang dan elok dipandang mata. (Sumber: LPP 
Mangrove).
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Di lahan tersebut juga bisa dibudidayakan ketela pohon, sukun, 
ketela rambat, jagung, semangka, kacang tanah, cabe, dan bawang 
merah. Gunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak atau 
daun-daun kering yang rontok diterpa angin. 

Selain itu, kita juga bisa membudidayakan tanaman jarak pagar di 
kawasan pesisir. Dari biji inilah dapat dikonversi menjadi bahan bakar 
yang ramah lingkungan (biodiesel). Satwa aneka jenis burung pun 
tersedot ke habitat baru tersebut. Potensi burung laut, burung air, 
burung walet, dan lain-lain itu merupakan daya tarik wisata ekosistem 
yang menakjubkan.

Keuntungan menanam vegetasi pionir masih berderat panjang. 
Gundukan pasir baru di sepanjang pantai akan terbentuk. Dengan begi-
tu menambah ketinggian wilayah pesisir. Praktis, kawasan tersebut bisa 
menangkal air laut pasang agar tidak merangsek ke daratan. Ketika vo-
lume pasir itu berlebih, sebagian di antaranya bisa diambil untuk berba-
gai kebutuhan yang dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. 

 
Gunakan Bibit Berkualitas

Agar penanaman vegetasi pioner tersebut sukses, semua proses 
budidaya mulai dari pemilihan bibit, mekanisme penanaman, pemberian 
ajir, hingga pemeliharaan tanaman harus diperhatikan seksama. Ya, 
gunakan bibit yang berkualitas baik, sehat, dan bebas dari hama dan 
penyakit, serta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (tinggi  dan 
jumlah daun). Jadi, jangan tanam bibit yang mati, lambat tumbuh, dan 
tidak bertunas. Ingat, pemindahan bibit diusahakan sedemikian rupa 
sehingga tidak merusak akar dan tidak membuat bibit kekeringan.   

Jika bibit itu berasal dari luar lokasi, sebelum ditanam sebaiknya 
dibuat lokasi pembibitan sementara sebagai tempat penyapihan bibit  
Tujuannya, bibit tersebut  dapat beradaptasi dengan iklim setempat. 
Lokasi penyapihan terhindar dari gangguan binatang. 

Naungan perlu dibuat untuk melindungi bibit dari suhu yang ekstrim 
akibat intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi. Pembuatan pon-
dok kerja juga perlu dibuat sebagai tempat berteduh dan menyimpan 
peralatan kerja.
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Awal tanam sebaiknya dilakukan pada awal musim penghujan, 
terutama pada pagi atau sore hari. Ini dimaksudkan bibit yang ditanam 
secara alami mendapat air dari curah hujan. Dengan demikian, hemat 
dalam menggunakan air.

Sebelum ditanam, buatlah dengan ukuran lebar mata cangkul. Robek 
polibag secara hati-hati agar medianya tidak hancur dan akar tidak 
rusak. Lalu, bibit dimasukkan dalam lubang dan ditimbun tanah bekas 
galian. Jangan lupa, bibit tersebut diikat ajir dengan menggunakan tali 
rafia. Jika tiupan anginnya kencang, ikatlah di dua titik agar tanaman 
muda itu tidak roboh.

Panjang ajir biasanya 100 – 150 cm dan terbuat dari bambu yang 
dibelah dengan lebar 3 - 5 cm. Ajir tersebut ditancapkan ke dalam 
tanah pada kedalaman minimal 25 cm dari permukaan tanah. Teknik 
penanaman vegetasi dan pemberian ajir dapat dilihat pada Gambar 
4.28 dan Gambar 4.29a.

Untuk menghindari kerusakan akibat hewan ternak yang berkliaran 
di sekitar penanaman, perlu dibuat pagar. Pembuatan pagar harus 
selesai sebelum dilakukan penanaman.

Gambar 4.28 Teknik penanaman vegetasi pantai.
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Gambar 4.29 Cara pemasangan ajir dan pagar vegetasi pantai 

individual yang baru ditanam.

Gunakan bambu yang dibelah, lalu dibuat bentuk persegi empat 
dengan ukuran panjang 1 m, lebar 1 m, dan tinggi 1,7 m. Tiangnya 
ditancapkan  ke tanah sedalam 50 cm. Pagarnya bisa untuk satu tanaman 
(Gambar 4.29b) atau sekelompok tanaman.

Pekerjaan berikutnya adalah memelihara tanaman pantai dari 
kerusakan dan gangguan gulma atau hama tanaman. Pemeliharaan 
dilakukan melalui dua tahap. Pertama, pemeliharaan tahun berjalan yang 
disesuaikan dengan kondisi setempat meliputi kegiatan penyulaman, 
pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit. 
Penyulaman tahun berjalan dilakukan untuk mengganti tanaman yang 
mati atau tidak tumbuh sehat dengan bibit sebanyak 20 %.

Kedua, pemeliharaan tahun pertama dan kedua. Pemeliharaan 
ini dapat dilakukan apabila persentase tumbuh tanaman sebesar 
55 % terhadap standar hasil tanaman dan pemeliharaan tahun 

a b
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kedua dilakukan apabila persentase tumbuh tanaman di atas 75 %. 
Pemeliharaan ini meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, serta 
pemberantasan hama dan penyakit.

Selain itu, jika penanaman vegetasi pantai dilakukan pada saat 
musim kemarau, maka bibit tersebut perlu disiram secara rutin. 
Penyiraman dapat dilakukan melalui ruas bambu yang ditanam di dekat 
bibit tersebut. 

Sebelumnya, bambu tersebut dilubangi di ruasnya sehingga air 
yang disiramkan itu akan keluar secara perlahan dan membasahi lahan 
di sekitar bibit yang telah ditanam tadi (Gambar 4.30). Cara penyiraman 
ini lebih efektif karena air akan meresap ke daerah di sekitar akar 
tanaman.

Gambar 4.30  Penyiraman cemara dan waru laut dengan menggunakan 
ruas bambu yang ditancapkan di dekatnya.
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Beberapa Contoh Mitigasi di Sektor Pariwisata
Beberapa contoh mitigasi perubahan iklim di sektor pariwisata yang 

telah dilakukan di berbagai negara menarik disimak. Dari contoh berikut 
ini diharapkan tumbuh gaya hidup ramah iklim dalam skala yang lebih 
luas lagi, baik di masa kini maupun mendatang.

Contoh 1. 
Transportasi Berkelanjutan: 

Pelajaran dari Kereta Api Swedia

Tujuan dan Situasi Wisata: Kereta Api Swedia: berbagai upaya untuk 
menarik lebih banyak penumpang yang ramah-iklim (climate-neutral).

Dampak Perubahan Iklim: Emisi dari sektor transportasi merupakan 
salah satu tantangan dalam mitigasi. Dengan berbagai upaya kereta api 
juga menjadi lebih menarik bagi para penumpang. Di sisi lain, mobilitas 
kereta api juga bebas karbon.

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi: Hampir seluruh kereta 
api Swedia menggunakan energi yang dapat diperbarui (air dan angin). 
Selain itu, perusahaan juga telah berjanji untuk mengurangi emisi gas 
rumah kacanya sebesar 30% pada tahun 2020 dan 60-80% pada tahun 
2050 jika dibandingkan tahun 1990.

Selain itu, kereta api Swedia:
- Mendaur ulang 99% kereta api lama.
- Memisahkan sampah-sampah di atas kereta api dan 

menggunakan pembungkus yang dapat menjadi kompos.
- Meminta para penyalurnya untuk terlibat dalam pengelolaan 

lingkungan.
- Mendidik para pelanggannya dengan menawarkan penghitung 

emisi gas rumah kaca. Para pelanggan dapat menunjukkan 
jumlah emisi yang telah dikurangi dengan menggunakan kereta 
api.

Kereta Api Swedia merupakan contoh yang baik bagi perusahaan 
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kereta api yang mencoba untuk menarik lebih banyak penumpang, 
terutama yang biasanya menggunakan pesawat terbang. Seluruh 
gerbong tidur akan direnovasi pada 2008 agar lebih nyaman dan tenang, 
dengan koneksi langsung dari wilayah selatan ke utara Swedia serta 
luar negeri. Untuk memberikan penghargaan terhadap para pelanggan, 
kereta api Swedia memperkenalkan program bonus bagi pelanggan 
tetap pada tahun 2007.

*******

Contoh 2. 
Akomodasi:

Pelajaran dari Tanzania

Akomodasi Skala Kecil: Pulau Chumbe, Zanzibar, Tanzania

Tujuan dan Situasi Wisata:  Pulau Chumbe merupakan daerah 
perlindungan alam yang dikelola oleh swasta, diperkenalkan pada tahun 
1994 sebagai Chumbe Reef Sanctuary (Perlindungan Karang Chumbe) 
untuk melindungi ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Pulau 
ini dapat menampung maksimum 14 pengunjung.

Dampak Perubahan Iklim: Seperti pusat pengunjung, ketujuh eko-
bungalow di Pulau Chumbe tidak menggunakan energi fosil. Seluruh 
desainnya menggunakan sumber daya di sekitarnya.

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi: Berbagai upaya dilakukan 
untuk membuat Chumbe menjadi tujuan yang ramah lingkungan. 
Secara khusus, bungalow yang ada di desain dengan unik:

q	Karena permukaan pulau berbatu dan tidak memiliki cadangan 
air tanah, tiap bungalow mengumpulkan persediaan air 
bersihnya dari air hujan (ditampung dengan menggunakan 
atap yang didesain secara khusus) selama musin penghujan. 
Air hujan ini melalui sistem penyaringan yang kompleks dan 
disimpan pada penampungan bawah tanah yang luas (di bawah 
tiap ruang keluarga). Air tersebut kemudian di pompa dengan 
menggunakan tangan melalui sistem pemanasan tenaga surya 
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ke penampungan air panas dan dingin untuk pancuran dan 
tempat cuci tangan di kamar mandi. 

q	Air bekas pakai dari pancuran dan tempat cuci tangan kemudian 
disaring melalui penyaring partikel yang berakhir pada lahan 
tanam khusus sehingga tidak ada air kotor yang mengalir menuju 
daerah perlindungan karang. Lahan tanam ini ditanami dengan 
spesies tanaman yang membutuhkan air dan unsur hara dalam 
jumlah besar sehingga dapat menyerap nitrat dan fosfat yang 
tersisa.

q  Untuk mengatasi masalah air kotor digunakan toilet pengurai 
(composting toilet). Toilet ramah lingkungan ini mencegah 
air kotor (dari septi tank) mengalir melalui tanah yang berpori 
menuju perlindungan karang. Sebab, hal ini dapat menyebabkan 
polusi bagi ekosistem karang yang rawan, menyuburkan 
pertumbuhan alga dan akhirnya membunuh komunitas karang 
beserta organisme yang bergantung padanya. Selain itu, kotoran 
manusia sangat cepat terurai menjadi pupuk alami jika bercampur 
dengan kompos (penguraian dengan menggunakan udara) pada 
tempat pengomposan. Untuk menjamin agar pengalaman yang 
dialami oleh para tamu sama dengan jika menggunakan toilet 
biasa, desain khusus telah ditambahkan dengan menggunakan 
pipa ventilasi bertenaga angin dan penyimpanan bertingkat 
sehingga terasa sama dengan menggunakan toilet biasa. 
Bedanya, toilet pengurai tidak membutuhkan air pembilas sama 
sekali sehingga sangat ekonomis terhadap air.

q  Listrik diperoleh dengan menggunakan panel surya pada atap 
yang mampu menyediakan energi ramah lingkungan hingga 12 
volt pada pemakaian normal.

q	Desain terbuka pada bungalow, dengan penghalang minimal 
terhadap udara terbuka, membuatnya menjadi pendingin 
ruangan alami. Untuk mendukungnya, lubang ventilasi ini 
ditempatkan pada tempat yang dapat direndahkan atau ditutup, 
tergantung pada temperatur yang diinginkan.
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Pulau Chumbe juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Sebagai 
contoh, studi ekskursi dari sekolah-sekolah merupakan salah satu 
bagian dari program pendidikan di pulau ini.

*******

Contoh 3. 
Akomodasi:

Pelajaran dari Swedia

Jaringan Hotel: Hotel Scandic

Tujuan dan Situasi Wisata: Jaringan hotel global terkemuka berupaya 
untuk menjadi ramah karbon, mendaur ulang, dan memberikan manfaat 
pembangunan berkelanjutan.

Dampak Perubahan Iklim: Emisi dari akomodasi dan khususnya 
hotel hanyalah peringkat kedua setelah transportasi dalam pariwisata 
Swedia. Aksi yang nyata diperlukan untuk mengurangi emisi dari sektor 
akomodasi.

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi: Hotel Scandic salah satu 
jaringan hotel yang fokus terhadap pembangunan berkelanjutan. Ja-
ringan hotel tersebut telah bertekad mengefisienkan sumber daya se-
jak tahun 1994. Pada tahun 2008, 106 dari 130 hotel-hotel Scandic telah 
disertifikasi oleh EU Flower dan Nordic Swan, sebuah label ramah ling-
kungan di Skandinavia. Baru-baru ini mereka mengumumkan renca-
nanya untuk menjadi ramah karbon pada 2025, sekaligus mengurangi 
penggunaan energi dan menambah penggunaan energi yang terbarui.      

Selain itu, Hotel Scandic:
- Memperkenalkan kamar-kamar lingkungan pada 1995 dengan 

17.000 kamar hotel yang 97% bagiannya dapat didaur ulang.

- Menghentikan penggunaan pembungkus yang dapat dibuang, 
misalnya untuk sabun dan shampoo, menghemat 400 juta 
pembungkus sekali pakai dalam 11 tahun.

- Mengurangi konsumsi energi hingga 24% dan konsumsi air 
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hingga 13% dalam kurun waktu 1996-2006.

- Menawarkan sarapan organik pada hotel-hotelnya di Swedia, 
dimana 20% dari makanan yang ditawarkan telah disertifikasi 
oleh label makanan ramah lingkungan berkualitas Swedia, KRAV. 
Untuk sarapan di hotel Norwegia, Denmark, dan Finlandia diberi 
label ramah lingkungan dengan label organik tipe 1 di masing-
masing negara. Perbedaan terbesarnya, di Swedia terdapat 
panduan bagi sarapan ramah lingkungan sementara di negara-
negara lainnya hanya bagiannya yang dapat diberi label.

- Hanya menawarkan kopi organik dan kopi fair trade pada 
hotel-hotel di Swedia, Denmark dan Finlandia. Sementara itu, di 
Norwegia seluruh kopinya organik (UTZ-disertifikasi di Denmark 
dan Finlandia).

- Memisahkan sampah hingga menjadi 26 bagian di Swedia, 
mengurangi sampah yang tidak dipisahkan di seluruh hotelnya 
hingga 67% dalam kurun waktu 1996-2006.

- Membeli sebanyak mungkin produk-produk yang disertifikasi 
ramah lingkungan.

- Memberi pendidikan mengenai pengelolaan ramah lingkungan 
bagi 11.000 stafnya.

*******

Contoh 4. 
Akomodasi: 

Pelajaran dari India

Hotel Kelas Atas: Hotel berbintang lima Orchid, Mumbai, India

Tujuan dan Situasi Wisata: Orchid, sebuah hotel berbintang lima, 
dibuka pada September 1997, memfokuskan diri pada upaya-upaya 
pro-lingkungan yang praktis. Hotel ini merupakan bagian dari Kramat 
Hotels Ltd. Yang tertarik pada upaya-upaya pendekatan lingkungan 
untuk meningkatkan keuntungan, menampilkan gambar-gambar 
penghematan anggaran yang diperoleh dengan pengelolaan pro-
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lingkungan pada situs webnya. Secara bersamaan, dengan melibatkan 
seluruh aspek lingkungan, secara konsisten fokus pada usaha terbaik 
yang dapat dilakukan.

Dampak Perubahan Iklim: Hotel Orchid menunjukkan bahwa secara 
ekonomi dapat melakukan upaya-upaya pro-lingkungan, termasuk 
aspek daur ulang. Ini menunjukkan bahwa hotel berbintang lima secara 
finansial dapat memperoleh keuntungan dari penerapan pengelolaan 
lingkungan, memberikan kontribusi yang besar terhadap penghematan 
sumber daya, menciptakan pasar bagi teknologi yang inovatif dan ramah 
lingkungan, serta melibatkan para tamunya dalam upaya pengelolaan 
lingkungan. 

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi : Hotel ini telah melakukan 
berbagai upaya dalam rangka mengurangi dampaknya terhadap 
lingkungan, dimana sebagian besar dari upaya ini merupakan sesuatu 
yang unik:

Arsitektur dan Konstruksi:
t	Desain untuk upaya konservasi energi pasif.

t	Depression dan protrusion pada dinding depan mengurangi 
radiasi permukaan. 

t	Bangunannya didesain dengan 72 kamar menghadap ke atrium 
untuk mengurangi panas.

t	Lubang cahaya diatur sedemikian rupa pada atap berlapis dua 
guna mengurangi tingkat panas dan suara serta memasukkan 
cahaya alami secara maksimum ke dalam atrium.

t	Kolam renang yang terletak di atap dengan badan air mencapai 
4 kaki berfungsi sebagai penahan panas.

t	Semen yang digunakan untuk kontruksi adalah PPC (Portland 
Pozzalana Cement) yang mengandung 15-20% abu terbang (fly 
ash).

t	Panel dinding untuk partisi internal terbuat dari Quite Easily 
Done yang dibuat dari sisa pupuk, tidak seperti bata merah yang 
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terbuat dari tanah.

t	Autoclaved Aerated Concrete digunakan untuk dinding luar dan 
dinding basah. AAC ramah lingkungan karena dibuat dari 60% 
abu terbang. AAC juga memiliki insulasi panas dan menyerap 
suara lebih baik dibandingkan dengan bata biasa.

Mengurangi, Menggunakan Kembali, Daur Ulang (Reduce, Reuse, 
Recycle):
t	Seluruh keran memiliki aerator yang meningkatkan tekanan 

air dan mengurangi aliran sehingga menghemat air sebanyak 
50%. Restorannya memiliki keran-keran yang dilengkapi dengan 
pengatur waktu.

t	Geberit Concealed Cistern hanya menggunakan 6 liter air 
per siraman toilet jika dibandingkan dengan siraman toilet 
konvensional yang menggunakan air hingga 15-20 liter. Selain itu, 
penggunaan detektor infra merah pada Geberit Urinal Flush Valve 
memungkinkan penyiraman sehingga mencegah penyiraman 
yang tidak diperlukan dengan sistem pengaturan waktu.

t	Air kotor diolah dan digunakan kembali untuk pendingin udara 
dan berkebun.

t	Irigasi drip mengurangi pemakaian air untuk berkebun.

t	Aquazone merupakan sistem yang menggunakan ozon untuk 
membunuh mikro organisme, termaksuk bakteri, virus, spora, 
jamur, dan lain-lain. Air aman diminum dan bebas klorin.

Desain Interior:
t	Kusen jendela, panel kontrol utama pada kamar tamu, dan 

penutup dibuat dari kayu karet. Setelah memproduksi getah 
karet, pohon ditebang karena tidak dapat digunakan untuk 
tujuan lainnya.

t	Serat kayu dengan kepadatan sedang (Medium Density Fiber 
Wood) digunakan di seluruh hotel. MDFW diproduksi dari pohon 
kapuk yang tumbuh hingga ketinggian 5-6 kaki dan ditebang 
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setelah panen karena biasanya tidak digunakan untuk tujuan 
lainnya.

t	Restorannya menggunakan kayu bekas bangunan tua.

t	Jendela lapis tiga dengan tambahan kaca pemantul menahan 
panas matahari dan mengurangi energi untuk pendingin udara.

t	Seluruh lampu adalah lampu PL atau tabung fluorescent.

t Seluruh kamar memiliki tombol lampu yang diaktifkan dengan 
kartu kunci sehingga seluruh lampu dan pendingin ruangan 
akan mati apabila tamu meninggalkan kamarnya. 

t Mini bar dapat memperkirakan isi lemari pendingin dan menye-
suaikan tingkat pendinginannya. Mini bar ini juga bebas CFC. 

t Electronic Reduced Voltage Soft Starter merupakan penghemat 
energi bagi kompresor AC yang mengurangi penggunaan energi 
bagi pendingin udara.    

t Pendingin udara menggunakan R22 (bukan CFC) sehingga 
menjadi lebih ramah lingkungan.

t Melengkapi sistem pendinginan udara, terdapat sebuah 
penampungan untuk menyimpan energi dingin selama jam-
jam off-peak. Energi yang tersimpan ini digunakan pada jam-jam 
puncak untuk mencegah agar kompresor tidak kelebihan beban 
dan mengurangi konsumsi tenaga listrik. 

t Panas yang dihasilkan dari pendingin udara digunakan untuk 
memanaskan air bagi kamar-kamar, laundry, kamar mandi, dan 
dapur.

t Hanger di kamar tamu dibuat dari sebuk gergaji.

t Hotel hanya menggunakan produk herbal yang tidak pernah 
diujicobakan terhadap binatang.

t Cat yang digunakan ramah terhadap lingkungan. Bagian luar 
hotel dicat dengan cat berbahan dasar air dengan sedikit 
kandungan VOC (Volatile Organic Compound) hanya 0,0125% 
dan cat yang digunakan untuk bagian dalam tidak mengandung 
VOC.
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Mendidik pelanggan:
t Panel kontrol pada kamar tamu memiliki fitur yang disebut 

tombol hijau. Jika tombol ini ditekan maka termostat pada 
pendingin udara akan naik sebanyak dua derajat. Keuntungan 
dari kenaikan suhu sebanyak dua derajat ini dikonversi ke dalam 
Rupee dan ditampilkan pada catatan dan profil tamu. Sertifikat 
kemudian diterbitkan bagi tamu yang berpartisipasi dalam 
penghematan energi secara sukarela.

t Tamu yang meninggalkan emailnya mendapat informasi tentang 
keberlanjutan aktivitas lingkungannya.  

Sampah:
t Orchid berusaha menjadi hotel dengan zero garbage dan telah 

melakukan berbagai upaya untuk mengurangi produksi sampah. 
Hal ini termasuk pembiakan vermin di lokasi hotel untuk mendaur 
ulang sampah dapur.

t Tidak menggunakan tas laundry dengan kertas standar atau 
kantung plastik, tetapi tas laundry dengan bahan yang dapat 
digunakan kembali.

t Untuk belanja, tas belanja disediakan bagi para tamu.

t Kantong sampah menggunakan plastik daur ulang.

t Bunga potong digunakan tambahan karena hotel juga 
menggunakan tanaman dalam pot.

Penggunaan bahan kimia:
t Anti Cockroach Herbal Treatment diperkenalkan dan merupakan 

yang pertama di India untuk membasmi kecoa. Pasta herbal 
tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan karena tidak 
mengandung bahan kimia yang berbahaya. Setelah perawatan 
tidak diperlukan pembersihan sehingga tidak ada pemborosan 
air, deterjen, dan lain-lain. Herbal ini dioleskan dalam bentuk pas-
ta dan diletakkan pada sudut-sudut dalam bentuk bulatan kecil.

*******
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Contoh 5. 
Akomodasi: 

Pelajaran dari Jerman

Perusahaan Bus Avanti, Freiburg, Jerman

Tujuan dan Situasi Wisata: Perusahaan Bus Avanti merupakan 
operator bus kelas menengah di Freiburg, Jerman, dengan sekitar 8.000 
penumpang per tahun. Delapan bus melayani jarak hingga 2.000 km 
dengan tingkat kepenuhan penumpang 70%. Rute paling sukses adalah 
dari Freiburg, Jerman ke Mainland, Italia dengan 60-70 perjalanan pergi-
pulang tiap tahunnya. Dalam perjalanan ini, 99% bus penuh. Pada 
tahun 2009, Avanti akan menawarkan tur dengan bus selama 70 hari ke 
Olimpiade di Peking dari Jerman.

Dampak Perubahan Iklim: Kereta api dan sejenisnya memiliki emisi 
terendah dibandingkan transportasi motor lainnya.

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi:  Perusahaan Bus Avanti 
tidak hanya mencapai tingkat kepenuhan penumpang yang tinggi, 
ia juga hanya beroperasi dengan bus-bus keluaran terbaru (Standar 
Euro 3, 4, 5). Tingkat kenyamanan bus yang tinggi dan perencanaan 
yang terpadu dengan penginapan membuatnya mampu menarik 
penumpang untuk lebih memilih bus daripada pesawat terbang. 
Perusahaan ini melaporkan bahwa emisi hanya sekitar 32 g CO2 per pkm 
jika dibandingkan dengan bepergian dengan pesawat (120-140 g CO2 
per pkm).

*******

Contoh 6. 
Kapal Pesiar 

Tujuan dan Situasi Wisata: Karibia

Dampak Perubahan Iklim: Menurut International Council on Clean 
Transportation (ICCT), di seluruh dunia, angkutan laut menghasilkan 
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sedikitnya 17% dari total emisi nitrogen oksida di kota-kota pelabuhan 
dan wilayah pesisir. Menurut mereka, emisi nitrogen oksida dari sektor 
pelayaran internasional secara keseluruhan meningkatkan jumlah 
keseluruhan emisi gas rumah kaca dari sebagian besar negara maju 
yang tercatat dalam Protokol Kyoto. Sementara itu, limbah dari kapal 
juga dapat mempengaruhi ketahanan ekosistem laut, seperti terumbu 
karang.    

Alat, Teknik, Kebijakan, atau Upaya Mitigasi: Pada bulan Maret 2000, 
15 anggota Asosiasi Pelayaran Florida-Karibia, yang termasuk beberapa 
perusahaan terkemuka, menandatangani nota kesepahaman dengan 
Departemen Perlindungan Lingkungan Florida dan menjanjikan, antara 
lain untuk menerapkan teknologi terbaru dalam menangani limbah 
dan mendesain kapal ramah lingkungan. Kapal-kapal baru, seperti Royal 
Caribbean’s Radiance of the Seas, yang melayari Karibia, menggunakan 
gas dan turbin uap yang diklaim mengurangi emisi pembakaran 
sekitar 80-90%. Generasi terbaru kapal pesiar, seperti Holland America 
dilengkapi dengan teknologi propulsi pembakaran yang lebih bersih 
dan diperkirakan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi 
sebanyak 40 ton dalam seminggu.

Pada Juni 2001 International Council of Cruise Lines (ICCL) meng-
umumkan bahwa anggotanya telah mengadopsi standar lingkungan 
yang diwajibkan bagi seluruh persatuan kapal pesiar. Standarnya, 
mengkhususkan pada metode pengelolaan limbah yang dapat diterima, 
mencakup pembuangan graywater dan blackwater; limbah kimia 
berbahaya seperti cairan pemrosesan foto dan bahan kimia untuk dry-
cleaning, obat-obatan yang tidak terpakai dan kadaluarsa, serta baterai 
dan bola lampu bekas.

*******
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Contoh 7. 
Hotel Hemat Energi di Singapura

Tujuan dan Situasi Wisata: Singapura.

Dampak Perubahan Iklim: Mengurangi emisi melalui upaya konservasi 
energi.

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi: Pada tahun 2007 
Singapura mengenalkan  gedung hemat energi bagi hotel-hotel sebagai 
bagian dari upaya efisiensi energi yang dilakukan oleh Kementerian 
Lingkungan dan Sumberdaya Air. Sebab, hotel merupakan salah satu 
dari konsumen energi terbesar dalam sektor bangunan. Diperkirakan, 
hotel-hotel di Singapura mengkonsumsi sekitar 18% dari konsumsi 
seluruh bangunan.

Pemanasan air pada hotel memiliki porsi yang besar dari penggunaan 
energi keseluruhan. Regent Singapore umumnya menggunakan 
pemanas diesel untuk menghasilkan air panas dengan biaya S$ 29,000 
per bulan. Pada 2006, sistem pemanasan baru diterapkan. Sistem ini 
menggunakan pendingin berkapasitas kecil yang sekaligus berfungsi 
sebagai pompa pemanas untuk memanaskan air. Analisis pengembalian 
investasi yang sederhana menunjukkan bahwa titik imbas bagi sistem 
ini sekitar 1,5 tahun.

*******

Contoh 8. 
Penanaman Mangrove 

Tujuan dan Situasi Wisata: Mida Creek Community Boardwalk, Watamu, 
Kenya.

Dampak Perubahan Iklim: Peningkatan jumlah badai yang disebabkan 
oleh pemanasan global menyebabkan erosi, khususnya ketika vegetasi 
pesisir telah hilang.

Strategi, Kebijakan, dan Langkah Mitigasi: Dalam konsultasi dengan 
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komunitas lokal dan kerja sama dengan  Kenya Wildlife Services, 
komunitas Mida Creek telah merancang sebuah tempat piknik dan 
membangun jalan menembus hutan mangrove di pesisir Kenya. Tempat 
jalan ini dibiayai oleh grant kecil dari UNDP. Kelompok wanita setempat 
membuat madu dari sarang-sarang yang terdapat di sekitar mangrove. 
Lokasi ini dikunjungi oleh sekitar 150 turis per minggu, yang membayar 
untuk menggunakan jalur jalan-jalan dan dapat pula menyewa 
salah satu dari 5 orang pemandu setempat. Anak-anak dan pelajar 
dari sekolah setempat yang berkunjung mendapatkan pendidikan 
mengenai lingkungan dan berkontribusi langsung terhadap program 
konservasi. Anggota komunitas paham bahwa mangrove merupakan 
tempat bertelur dan tumbuh bagi ikan yang mereka tangkap di laut. 
Akhir-akhir ini mangrove terancam oleh pihak-pihak yang melakukan 
penebangan guna diambil kayunya.

*******
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Adaptasi Perubahan Iklim

Dunia kini dihantui perubahan iklim yang membawa 
berbagai dampak negatif. Sampai sekarang tak ada yang 
mampu mencegah fenomena global tersebut. Karena itu 
adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan langkah jitu 

yang cukup bijaksana.   

Pertanyaan menarik adalah seperti apa pola adaptasi yang 
bakal diterapkan dalam menghadapi perubahan iklim? Banyak 
jalan menuju Roma. Ungkapan itu tampaknya sesuai untuk 

menggambarkan pola adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Alasannya sederhana. Di kawasan tersebut memang paling banyak 
menderita. Artinya, dampak perubahan iklim langsung menghantam 
kawasan tersebut. Di sisi lain, kawasan itu  juga sangat strategis, baik 
secara sosial, ekonomi, lingkungan, maupun politis. Bukankah kota-kota 
besar di Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pusat perekonomian 
juga berada di kawasan pesisir? Bagaimana jadinya kalau Jakarta sebagai 
ibukota Indonesia tak kuasa menerima banjir rob?

Adaptasi adalah suatu proses yang menentukan bagaimana 
suatu strategi yang bertujuan menekan, menyesuaikan, dan mampu 
mengambil manfaat dari dampak suatu kejadian iklim diperluas, 
dikembangkan, dan diterapkan (UNDP, 2004). Seperti kita ketahui, 
perubahan iklim memiliki dampak yang kuat terhadap wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil. Pengetahuan mengenai kemampuan beradaptasi 
terhadap iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terbatas.
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Begitu banyak tersedia metodologi dan alat bantu dalam 
mengevaluasi dampak dan strategi adaptasi perubahan iklim. Sekretariat 
UNFCCC baru-baru ini telah mengemaskinikan Compendium of Decision 
Tools to Evaluate Strategies for Adaptation to Climate Change (Ihtisar 
Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Evaluasi Strategi Adaptasi 
Perubahan Iklim) sebagai bagian dari dukungan dalam memberi contoh 
terbaik tentang adaptasi perubahan iklim. 

Ihtisar tersebut memberikan informasi mengenai kerangka kerja 
adaptasi dan alat bantu yang telah dikembangkan oleh beberapa 
organisasi internasional. Sebut saja US Country Studies Program (USCSP), 
UNDP Adaptation Policy Framework (AFP), IPCC Technical Guidelines 
for Assessing Climate Change Impacts and Assessment, United 
Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP) Climate Adaptation, 
Risk, Uncertainty; Decision Making, the UNFCCC – Guidelines for the 
Preparation of National Adaptation Programmes of Action (NAPA), serta 
Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change in Multiple 
Regions and Sectors (AIACC)

Hasil kerja lima tahun Nairobi Work Programme mengenai dampak, 
kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan 
oleh UNFCCC (2008)  tetap melanjutkan untuk mengembangkan dan 
menyebarkan informasi terbaik yang berharga ke seluruh negeri. Hal 
itu bertujuan  memperbaiki pemahaman mereka mengenai dampak 
dan kerentanan perubahan iklim serta meningkatkan kemampuan 
mereka menghasilkan keputusan yang terinformasi tentang bagaimana 
beradaptasi dengan baik. 

Sementara itu, kerangka kerja The United Nations Development 
Program (UNDP) menyediakan empat prinsip panduan untuk adaptasi 
yang sangat relevan bagi sektor pesisir dan pulau-pulau kecil (UNDP 
2005). Ke-4 prinsip itu adalah:

a) Tempatkan adaptasi dalam kontek pembangunan.
Dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi pembangunan 
berkelanjutan suatu negara secara negatif dalam berbagai cara, 
termasuk sumber daya air, energi, kesehatan, pertanian, dan ke-
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anekaragaman hayati yang seluruhnya dapat mempengaruhi 
pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, proses adaptasi di pe-
sisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilaksanakan tersendiri 
dan harus ditempatkan di dalam kontek yang lebih luas dalam 
kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan suatu ne-
gara dan mempertimbangkan dampak dan adaptasi di sektor 
lainnya.

b)  Bangun pengalaman adaptif terkini dalam mengatasi perubahan 
iklim di masa mendatang.
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki pengalaman 
yang luar biasa dalam mengatasi perubahan iklim dan lingkup 
penilaian yang lebih luas guna mengatasi perubahan yang 
dibutuhkan sebagai langkah awal adaptasi. Lingkup stakeholder 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang luas harus dilibatkan dalam 
proses adaptasi agar mendapatkan keuntungan yang besar 
melalui pengalaman dan keahlian mereka yang berbeda dalam 
beradaptasi dengan perubahan iklim terkini.

c)  Kenali bahwa adaptasi berjalan pada tingkat yang berbeda, 
khususnya di tingkat lokal.
Adaptasi dapat dilakukan secara strategis pada tingkat 
nasional, seperti Australia: Tourism Action Plan on Climate 
Change. Namun pelaksanaannya seringkali terjadi pada tingkat 
tempat tujuan wisata lokal, bisnis, dan proyek. Perubahan iklim 
tidak hanya menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat, 
keterlibatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sangat 
penting, mengingat kegiatan mereka memang dan akan sangat 
terpengaruh secara prinsip terhadap perubahan iklim.

d)  Kenali bahwa proses adaptasi adalah proses menerus.
Kebanyakan proses adaptasi menganggap bahwa adaptasi akan 
menjadi proses iteratif dalam strategi pelaksanaan dan evaluasi 
seperti yang kita ketahui bahwa kondisi iklim terus-menerus 
berubah selama berabad-abad.

 
The Assessments of Impacts and Adaptation to Climate Change 
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in Multiple Regionals and Sectors (AIACC) atau Program Penilaian 
Dampak dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Wilayah dan Sektor 
dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan ilmiah 
negara-negara berkembang dalam menilai dampak perubahan iklim 
dan merancang rencana tindak adaptasi efektif (AIACC 2007). Setidaknya 
ada 9 langkah penting yang bisa disarikan berdasarkan 24 proyek yang 
dilaksanakan oleh AIACC di Afrika (11), Asia (5), Amerika Latin (5). dan 
pulau-pulau kecil.

Pertama, adaptasikan sekarang juga. Hal ini penting karena di seluruh 
studi kasus yang dilakukan cenderung minim atau defisit adaptasi 
perubahan  iklim. Dengan adaptasi, risiko dapat ditangani sehingga 
mendatangkan keuntungan.

Kedua, ciptakan kondisi yang mampu beradaptasi. Bukan apa-apa, 
ada berbagai kendala yang menghalangi adaptasi, termasuk kompetisi 
prioritas untuk sumber daya langka, pengetahuan minim, kelembagaan 
yang lemah, sumber daya alam yang terdegradasi, infrastruktur tidak 
mencukupi, sumber daya keuangan terbatas, dan pemerintahan yang 
buruk. Menjalankan proses adaptasi merupakan salah satu bentuk 
adaptasi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah.

Ketiga, padukan adaptasi dengan pembangunan. Tujuan adaptasi 
perubahan iklim dan pembangunan saling melengkapi dan akan menjadi 
proses adaptasi yang efektif dengan melibatkan pengambil keputusan 
dari kementerian yang bertanggung jawab untuk pembangunan, 
keuangan, pengelolaan lahan dan air, serta kesehatan publik.

Keempat, tingkatkan kepedulian dan pengetahuan. Hampir seluruh 
kasus menyoroti pengetahuan sebagai hambatan kritis pada adaptasi 
dan menekankan penggalian dan komunikasi menggunakan informasi 
baru dalam mengelola risiko iklim sebagai prioritas utama.

Kelima, kuatkan kelembagaan. Pada banyak kasus, kelemahan 
utama dalam mengelola risiko iklim dan melaksanakan adaptasi adalah 
tidak adanya lembaga yang kuat. Karena itu penguatan kelembagaan 
atau revitalisasi kelembagaan adat/tradisional dan cara pengambilan 
keputusan menjadi hal yang esensial dalam memfasilitasi adaptasi.
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Keenam, lindungi sumber daya alam. Sumber daya alam yang 
berada pada kondisi terdegradasi sangat rentan terhadap perubahan 
iklim. Karena itu rehabilitasi dan perlindungan sumber daya alam 
seperti lahan basah, perikanan, keanekaragaman hayati, dan kehutanan 
menjadi strategi adaptasi penting di banyak negara berkembang.

Ketujuh, sediakan dukungan finansial. Sumber daya finansial 
terbatas merupakan hal yang lazim dialami dan seringkali dianggap 
hambatan utama. Dengan demikian perlu solusi jitu agar mendapatkan 
pembiayaan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. 

Kedelapan, libatkan orang-orang yang terkena risiko. Pelibatan 
stakeholder yang menjadi risiko potensial (orang-orang yang terkena 
dampak adaptasi) akan meningkatkan efektivitas proses adaptasi. Hal 
ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipasi masyarakat ter-
hadap adaptasi.

Kesembilan, gunakan strategi spefisik-lokasi. Adaptasi semacam ini 
akan menentukan penggunaan pendekatan dan inisiatif yang paling 
efektif.

Dalam adaptasi perubahan iklim setidaknya terdapat  tujuh langkah. 
Ketujuh langkah itu bukan suatu proses linear, tetapi lebih sebagai pro-
ses lingkaran iteratif atau cyclic process (lingkaran siklus)atas identifikasi 
masalah, pelaksanaan adaptasi, dan evaluasi manfaat, yang akan mem-
berikan umpan balik diantara tiap langkahnya (lihat Gambar 4.31).

Berikut ini penjelasan dari masing-masing langkah tersebut. 
Langkah pertama, dapatkan orang-orang yang tepat terlibat melalui 
proses partisipasi (keterlibatan stakeholder).

Seluruh empat kerangka kerja yang ada menekankan bahwa aspek 
penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam 
proses adaptasi adalah mendapatkan orang-orang yang tepat dan me-
libatkan mereka dalam proses partisipasi. Tujuannya, mempromosikan 
pengambilan keputusan yang lebih baik melalui proses yang transpa-
ran dan inklusif yang menciptakan kepercayaan dan rasa kepemilikan 
bersama di antara stakeholder. 

Sudah menjadi hal yang lazim, bahwa tidak seluruh stakeholder 
mau terlibat dalam suatu proses adaptasi yang dianggap baru secara 
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seketika. Hal ini harus dapat diantisipasi dengan melibatkan stakeholder 
yang secara sukarela mau berpartisipasi. 

Alasan beberapa stakeholder tidak berkeinginan terlibat dalam 
proses adaptasi sangat bervariasi. Bisa jadi hal itu karena kurangnya 
pengetahuan mengenai implikasi potensial perubahan iklim, pertim-
bangan karena lamanya komitmen keterlibatan, dan lain-lain. 

Langkah kedua, tentukan permasalahan. Memahami dampak iklim 
merupakan langkah awal penting. Penilaiannya harus memasukkan 
pengujian risiko fisik terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau 
kecil (misal keanekaragaman hayati dan penyediaan air bersih) dan 
infrastruktur (pesisir dan pulau-pulau kecil). 

Gambar 4.31 Urutan tujuh langkah dalam proses adaptasi.
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UNEP (2005) dan AIACC (2008) menunjukkan,  baik risiko terkini 
maupun potensial di masa datang (semisal perubahan waktu dan ke-
ragaman iklim) harus dinilai atau diperkirakan. Menyintesa informasi 
dari penilaian kondisi perubahan iklim nasional atau regional bisa jadi 
sangat berharga pada tingkat ini. Sebab,  dapat memahami perubahan 
iklim saat ini dan proyeksinya serta implikasinya terhadap sistem manu-
sia dan alam yang sangat terikat dengan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengingat pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini tidak dipertim-
bangkan di berbagai penilaian atau prakiraan perubahan iklim sebe-
lumnya, lingkup penilaian mengenai risiko seharusnya ditetapkan un-
tuk melengkapi informasi yang telah tersedia dan untuk memastikan 
adanya kesenjangan pengetahuan. Hal ini dapat menggunakan format 
pengumpulan dan pembandingan data melalui jajaran indikator rele-
van dengan pengembangan dan perluasan beberapa indikator yang 
telah dirancang untuk Sustainable Zone for the Caribbean (STZC) (Simp-
son and Ladle 2007). 

Bila stakeholder kunci tidak menginginkan terlibat dalam proses 
adaptasi, usaha lain adalah melibatkan mereka melalui komunikasi. 
Sebab, mengkomunikasikan dampak potensial perubahan iklim telah 
terbukti menjadi strategi efektif dalam membangkitkan keingintahuan 
stakeholder dan masyarakat luas, seperti juga mendorong dukungan 
terhadap adaptasi masa depan.

Langkah ketiga, kaji kapasitas adaptasi. Perluasan kapasitas adaptif 
membutuhkan rancangan dan strategi pelaksanaan adaptasi serta 
rangsangan dalam rangka memperkecil kondisi lingkungan akibat 
suatu kejadian atau merendahkan skala dampak negatif. Adaptasi 
membutuhkan kemampuan untuk memahami pengalaman masa lalu 
dalam rangka mengatasi kejadian yang sedang terjadi atau di masa 
depan, baik diketahui maupun tidak.

Kemampuan adaptif tidak dapat diukur secara langsung, tetapi 
secara sosial, pendidikan, kelembagaan, tempat dan faktor lain dapat 
diperkirakan kemampuan adaptifnya. IPCC (2001) mengidentifikasi 
delapan penentu kemampuan adaptif, yakni ketersediaan pilihan 
teknologi, sumber daya, struktur institusi kunci dan otoritas pengambilan 
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keputusan, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan modal 
sosial termasuk hak cipta, akses sistem terhadap proses penyebaran-
risiko, pengelolaan informasi dan kredibilitas informasi yang disediakan 
pengambil keputusan, serta persepsi publik terhadap dampak dan 
risiko bencana.

Langkah keempat, identifikasi pilihan adaptasi. Bekerja dengan 
stakeholder pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengumpulkan daftar 
teknologi alternatif, kegiatan atau kebijakan pengelolaan akan dapat 
membangun mereka kemampuan mengatasi dan antisipasi dampak 
perubahan iklim. Tingkat adaptasi ini harus memasukkan baik kegiatan 
persiapan maupun partisipasi (USAID 2007).

Kegiatan persiapan harus dimulai melalui identifikasi strategi dan 
kebijakan adaptasi yang ada untuk menentukan risiko perubahan iklim 
yang sedang berjalan. Meninjau ulang laporan perubahan iklim terkini 
dari berbagai komunitas dan wilayah yang diarahkan untuk menghadapi 
risiko serupa akan sangat berharga dalam mengidentifikasi penggunaan 
adaptasi tambahan yang berhasil di lokasi tujuan wisata lainnya. 

Akhirnya, mereview dokumen penilaian nasional (seperti yang 
dilakukan pada langkah kedua), database AIACC, dan laporan proyek 
ujicoba (pilot projects) dari organisasi donor utama dapat pula 
diselesaikan. Kegiatan partisipasi bisa juga melalui lokakarya terpadu 
atau kelompok diskusi yang lebih kecil dengan para stakeholder. 

Ahli internasional dan nasional mengenai adaptasi dan penilaian 
risiko perubahan iklim dapat pula dikonsultasi dalam rangka tukar-
menukar informasi dan pengalaman dari negara-negara lain dan 
membantu menghilangkan kesenjangan potensial dalam rangka 
menyusun portfolio adaptasi para stakeholder.

Langkah kelima, evaluasi pilihan adaptasi dan pilih aksinya. Pem-
buatan portfolio adaptasi ditujukan untuk mengidentifikasi daftar pan-
jang adaptasi potensial yang bisa jadi sangat sulit dilakukan menggu-
nakan analisa lengkap dengan kerangka waktu dan dana terbatas. 

Sejumlah cakupan kriteria dapat digunakan untuk mengevaluasi 
strategi evaluasi. Kriteria yang diterapkan di banyak proyek AIACC (2007) 
meliputi keuntungan ekonomi bersih, penjadwalan manfaat, distribusi 
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manfaat, konsistensi dengan tujuan pembangunan, konsistensi dengan 
kebijakan pemerintah lainnya, biaya, dampak lingkungan, dampak 
samping (ikutan), kemampuan pelaksanaan, dan hambatan-hambatan 
teknologi-ekonomi-sosial. Sementara itu, kriteria evaluasi serupa 
dirancang oleh USAID dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 4.2  Kriteria evaluasi potensial untuk pilihan-pilihan adaptasi.

Biaya Biaya untuk melaksanakan dan memelihara, 
kemungkinan adanya sharing-biaya

Efektifitas Kemampuan menyelesaikan masalah atau 
memahami peluang-peluang yang dihasilkan 
dari dampak perubahan iklim (misal keuntungan 
ekonomis, biaya, dan nyawa yang terselamatkan)

Kemudahan pelaksanaan Hukum potensial, politis, kelembagaan, dan 
hambatan

Kemampuan penerimaan 
stakeholder lokal

Seluruh stakeholder mengidentifikasi adaptasi 
akan menarik bagi sebagian stakeholder, tetapi 
bisa jadi tidak menarik bagi seluruh stakeholder 
baik secara politis, ekonomis, sosial, maupun 
budaya

Kemampuan penerimaan 
pembiayaan kementerian/
dinas/negara donor

Apakah pembiayaan kementerian/badan yang 
terlibat mau mendukung pilihan adaptasi

Dukungan tenaga ahli Apakah pilihan adaptasi konsisten dengan 
contoh terbaik internasional

Kerangka waktu Apakah strategi jangka pendek atau panjang 
yang lebih diinginkan.
Bagaimana dengan kerangka waktu yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pilihan 
adaptasi bila dibandingkan dengan waktu yang 
tersedia (semisal apakah terdapat proyek khusus 
atau jadwal pendanaan)

Kemampuan kelembagaan Seberapa banyak penguatan kapasitas 
tambahan dan transfer pengetahuan 
dibutuhkan untuk melaksanakan adaptasi
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Ukuran kelompok 
penerima manfaat

Apakah adaptasi memberikan keuntungan 
sedikit kepada sejumlah besar stakeholder 
dan penduduk atau keuntungan besar pada 
sejumlah kecil populasi

Dampak potensial 
lingkungan atau sosial

Apakah ada dampak ikutan yang mungkin 
terjadi pada lingkungan atau manusia (semisal 
emisi GHG tambahan)

Kemampuan bertahan 
seiring waktu

Sekali dilaksanakan, dapatkah adaptasi berhasil 
bertahan

Langkah keenam,  laksanakan adaptasi. Pelaksanaan pilihan-pilih-
an adaptasi  terpilih dalam langkah kelima membutuhkan peran stake-
holder pelaksana, persyaratan sumber daya, dan kerangka waktu yang 
telah terlebih dahulu ditetapkan. USAID (2007:18) merekomendasikan 
bahwa suatu rencana pelaksanaan dikembangkan melalui komponen-
komponen berikut:
a. Rencana strategis yang menetapkan tindakan dan kerangka waktu 

atas stakeholder yang terlibat.
b. Perkiraan kebutuhan penguatan kapasitas dan rencana pelatihan.
c. Rencana pembiayaan/bisnis yang mencakup kebutuhan pengeluaran 

dan sumber-sumber keuangan.
d. Rencana komunikasi/outreach.
e. Rencana keberlanjutan.
f. Rencana untuk pengawasan kinerja adaptasi.

Rencana adaptasi tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, ia harus 
berhubungan dengan proses perencanaan dan kebijakan yang ada.

Langkah ketujuh, evaluasi dan awasi adaptasi. Adaptasi perubahan 
iklim menunjukkan suatu penanaman modal jangka panjang atas 
sumber daya manusia dan finansial. Untuk memastikan realisasi optimal 
penanaman modal yang sedang berjalan, langkah terakhir dalam 
proses ini adalah evaluasi yang terus-menerus terhadap efektivitas 
pelaksanaan adaptasi. 

Sekali lagi, beberapa kriteria evaluasi adalah mungkin (semisal 
biaya, kemudahan pelaksanaan, manfaat yang didapat, dampak yang 
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merugikan). Kriteria evaluasi dan indikator yang relevan harus dipilih oleh 
stakeholder dalam enam langkah sebagai bagian rencana pengawasan 
dan kinerja. Evaluasi lengkap terbukti akan sulit sesekali waktu, tetapi 
pada jangka panjang paparan risiko yang diakibatkan perubahan iklim 
yang membutuhkan adaptasi tidak akan disadari selama beberapa 
tahun, bahkan dekade lamanya. 

Saat evaluasi strategi adaptasi yang dilaksanakan menjadi mungkin, 
keberlanjutan proses iteratif ini dengan menginformasikan bagaimana 
strategi awal akan disempurnakan.

Tiga Alternatif Adaptasi terhadap Kenaikan Muka Air 
Laut

Secara filosofis, adaptasi terhadap kenaikan paras muka air laut 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditempuh setidaknya 
melalui tiga alternatif (Gambar 4.32). Pertama, pola protektif, yakni 
dengan membuat bangunan pantai yang secara langsung menahan 
proses alam yang terjadi akibat kenaikan paras muka air laut. Cara ini 
yang paling banyak dikembangkan di Indonesia.

Kedua, pola akomodatif, yakni berusaha menyesuaikan pengelolaan 
pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perubahan alam yang terjadi 
akibat kenaikan paras muka air laut. Saat ini mulai banyak dikembangkan 
pendekatan mega scale, di mana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau 
kecil  direncanakan berdasar pola morfodinamika spesifik di pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang dikembangkan.

Ketiga, pola mundur (retreat) atau do-nothing, yakni dengan tidak 
melawan proses dinamika alami yang terjadi, tetapi “mengalah” pada 
proses alam dan menyesuaikan peruntukan sesuai dengan kondisi 
perubahan alam yang terjadi akibat kenaikan paras muka air laut. 

Di Indonesia, kedua pola terakhir (akomodatif dan mundur) belum 
banyak dipandang sebagai alternatif penyelesaian permasalahan 
pesisir dan pulau-pulau kecil. Kajian ke arah tersebut perlu dilakukan 
oleh semua intansi, baik lembaga pemerintah maupun lembaga 
penelitian yang terkait dengan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk 
para pemangku kepentingan.
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Gambar 4.32  Strategi adaptasi terhadap kenaikan paras muka air laut 
untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
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Sementara itu, berbagai pilihan teknologi adaptasi untuk masing-
masing pola pengelolaan pesisir berkaitan dengan kenaikan paras 
muka air laut disajikan pada Tabel 4.3.  
Tabel 4.3  Pilihan teknologi adaptasi kenaikan paras muka air laut.

Aplikasi Teknologi

A.  Proteksi  atau 
perlindungan

- Dengan struktur keras r Dam, tanggul, penahan bajir (floodwalls)
r Seawall, revetment  
r Groin
r Pemecah gelombang terpisah dari pantai
r Pintu air dan penahan pasut (tidal barriers)
r Penahan intrusi air laut

- Dengan struktur lunak r Pemeliharaan pantai (beach nourishment) 
secara periodik 

r Perbaikan dan pembuatan sand dunes
r Perbaikan dan pembuatan wetland
r Penghutanan kembali 
r Penanaman kelapa, waru, mangrove
r Dinding penahan dari kayu
r Dinding penahan dari batu

B.  Retreat (mundur)

- Meningkatkan atau 
menetapkan kawasan 
mundur (set back)

Membutuhkan sedikit teknologi

- Memindahkan bangunan-
bangunan yang terancam

Membutuhkan banyak teknologi

- Menghilangkan 
atau meniadakan 
pembangunan di 
kawasan berisiko 

Membutuhkan sedikit teknologi

- Memperkirakan 
pergerakan    

Membutuhkan sedikit teknologi

- Mengatur realignment Membutuhkan berbagai teknologi sesuai 
dengan lokasi

- Menciptakan penyangga 
di kawasan upland

Membutuhkan sedikit teknologi
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Aplikasi Teknologi

C. Akomodatif 
(menyesuaikan)

- Perencanaan emergensi r Sistem peringatan dini
r Sistem evakuasi

- Perlindungan bencana r Membutuhkan sedikit teknologi 

- Perubahan tata guna 
lahan dan praktik 
pertanian

r Membutuhkan berbagai teknologi 
(akuakultur) 

- Pengaturan yang ketat 
untuk kawasan bencana

r Membutuhkan sedikit teknologi

- Meningkatkan sistem 
drainase

r Meningkatkan diameter pipa
r Meningkatkan kapasitas pompa

Banyak bentuk adaptasi yang layak diusulkan, baik secara alami mau-
pun yang direncanakan. Bentuk adaptasi lain menyangkut penentuan 
waktu (proaktif atau reaktif ), skala waktu (jangka pendek, menengah, 
atau jangka panjang), skala ruang (lokal atau luas), fungsi (mundur, ako-
modasi, atau perlindungan), jenis tindakan (legal, institusional, finansial, 
teknologikal, dan lain-lain), serta standar daya guna (biaya, efektivitas, 
efisiensi, kemudahan, kesamaan sosial, dan lain-lain).

Strategi adaptasi terhadap kenaikan paras muka air laut dapat dilihat 
pada Tabel 4.4.  Jelas bahwa pengembangan adaptasi sangatlah penting 
untuk menyesuaikan dengan perencanaan, kebijakan, dan respon 
teknis berkaitan dengan tindakan mundur dan akomodasi. Teknologi 
ini dapat dijadikan acuan sebagai penentuan strategi adaptasi dalam 
perubahan iklim yang menimbulkan dampak terhadap wilayah pesisir 
dan pulau–pulau kecil.

Tabel lanjutan
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Tabel 4.4 Strategi adaptasi terhadap kenaikan paras muka air laut.

Pilihan Respon
Tipe adaptasi Penentuan 

waktu adaptasi

Alami Aksi 
strategis Reaktif Pro-

aktif

Mundur (teratur): Penekanan secara 
bertahap dengan meninggalkan lahan 
dan bangunan pada daerah rawan 
bencana dan pemindahan tempat 
tinggal penduduk

− tidak ada pembangunan di daerah 
rawan

o o o

− penghapusan pambangunan secara 
bertahap sesuai dengan kondisi yang 
ada

o o o

− penarikan subsidi dari pemerintah o o o

− perencanaan perpindahan penduduk o o

Akomodasi: 
Penekanan terhadap konservasi 
ekosistem yang diselaraskan dengan 
penetapan dan penggunaan daerah 
rawan dan respon manajemen adaptif

− pembuatan perencanaan yang baik 
untuk menghindari dampak terburuk

o o o

− modifikasi penggunaan lahan o o o o

− modifikasi kode bangunan (rumah 
panggung)

o o o

− perlindungan ekosistem yang 
terancam

o o

− penetapan regulasi pada daerah 
berbahaya

o o o

− jaminan dalam menegakkan regulasi o o o
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Tabel lanjutan

Pilihan Respon
Tipe adaptasi Penentuan 

waktu adaptasi

Alami Aksi 
strategis Reaktif Pro-

aktif

Proteksi (perlindungan): Penekanan 
pada perlindungan daerah rawan, 
pusat permukiman penduduk, aktivitas 
ekonomi, dan sumber daya alam

q Pilihan teknologi struktur keras

• dam, bendungan, dan dinding 
penahan banjir

o o o o

• dinding laut, revetments, dan 
dinding pemisah

o o o o

• groynes (struktur kokoh yang 
dibangun jauh dari pesisir 
untuk melindungi dari erosi, 
memerangkap pasir, dan lain 
sebagainya)

o o o o

• pemecah gelombang terpisah dan 
tenggelam

o o o

• pintu banjir dan penghalang air 
pasang

o o o

• penghalang intrusi air laut o o o

q Pilihan teknologi struktur lunak

• rehabilitasi kembali pantai o o o

• restorasi pembuatan bukit pasir o o o

• restorasi ekosistem o o o

• rehabilitasi vegetasi pesisir o o o

Sumber : UNEP (1996).

Strategi dengan pola protektif dilakukan dengan membuat 
bangunan pantai sedemikian rupa sehingga ia mampu mencegah 
kenaikan paras muka air laut agar tidak merangsek ke darat (Gambar 
4.33 dan 4.34). 
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Gambar 4.33 Imajinasi strategi adaptasi dengan pola proteksi terhadap 

kenaikan paras muka air laut untuk kawasan pesisir.

Gambar 4.34 Strategi adaptasi dengan pola proteksi terhadap kenaikan 
paras muka air laut untuk masing-masing peruntukan.



Menyiasati Perubahan Iklim 243

4

Strategi dengan pola proteksi dapat dilakukan dengan mendirikan 
bangunan yang kukuh seperti tanggul laut (sea dikes) dan tembok laut 
(seawall) atau rivetment. Tanggul laut merupakan bangunan maritim 
yang digunakan untuk melindungi fasilitas yang terdapat di belakang 
bangunan tersebut dari ancaman gelombang laut atau meluapnya 
kenaikan paras muka air laut. Tanggul pantai juga dapat dimanfaatkan 
sebagai coastal road dan tempat rekreasi.

Konstruksi tanggul didesain sedemikan rupa sehingga tidak terjadi 
over topping (limpasan gelombang) ke darat.  Saluran drainase yang 
digunakan untuk mengurangi dampak genangan dapat  dibuat dengan 
berbagai cara; aliran gravitasi, pintu air pasang, atau sistem pompa. 
Jadi, pembuatan sistem drainasenya tergantung dari kondisi kawasan 
tersebut.

Sementara itu, tembok laut (sea wall) dan rivetmen berfungsi untuk 
melindungi lahan dari ancaman gelombang akibat kenaikan paras 
muka air laut. Contoh dari kedua jenis bangunan ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.35. 

Gambar 4.35  Contoh bangunan rivertment (sebelah kiri) dan seawall 
(kanan).

Bangunan Seawall

Rivetment/Seawall: Memperkuat Tebing pantai

Bangunan Rivertment
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Tembok laut ini biasanya dibangun di sepanjang pantai untuk 
menahan serangan gelombang agar tidak terjadi erosi pantai atau 
abrasi. Tembok laut biasanya berbentulk dinding vertikal atau lengkung 
yang terbuat dari beton, pasangan batu yang masif, atau turap kayu.

Sedangkan rivetment adalah bangunan yang memisahkan daratan 
dan perairan pantai. Fungsi utamanya, sebagai pelindung pantai 
terhadap erosi pantai dan limpasan gelombang (over topping) ke darat. 
Bangunan ini biasanya sisi arah lautnya miring. Ia terbuat dari tumpukan 
batu, tumpukan blok beton, dan lain sebagainya dengan lapis luarnya 
terdiri dari batu dengan ukuran yang lebih besar.

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan 
pembangunan tembok laut atau rivetmen. Di antaranya perlu ditinjau 
fungsi dan bentuk bangunan, lokasi, panjang, tinggi, stabilitas bangunan 
dan tanah fondasi, muka air baik di depan maupun di belakang 
bangunan, serta ketersediaan bangunan.

Gambar 4.36  Tanggul laut yang dapat berfungsi sebagai coastal road 
dan tempat pariwisata.
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Terkait dengan adanya perubahan iklim dan kenaikan paras 
muka air laut akhir-akhir ini, maka tangggul laut, rivetmen, dan bangu-
nan pantai lainnya seyogyanya tidak hanya dirancang berdasarkan 
muka air pasang tinggi dan gelombang laut pada saat ini. Namun hal 
yang tidak boleh diabaikan adalah harus memperhitungkan amblesan 
tanah, kenaikan paras muka air laut, muka air tinggi tertinggi atau high 
high water level (HHWL), dan gelombang laut akibat angin dalam kon-
disi ekstrim (Gambar 4.37).

Gambar 4.37  Elevasi rencana muka air untuk perencanaan bangunan 
pantai.

Fungsi bangunan akan menentukan pemilihan bentuk. Pada 
permukaan bangunan misalnya, dapat berbentuk sisi tegak, miring, 
lengkung, atau bertangga. Sementara itu, bangunan sisi tegak dapat 
digunakan sebagai dermaga atau tempat penambatan kapal. 

Namun demikian, sisi tegak kurang efektif terhadap serangan 
gelombang, terutama terhadap limpasan dibanding dengan bentuk 
lengkung. Pemakaian sisi tegak dapat mengakibatkan erosi yang cukup 
besar apabila kaki atau dasar bangunan berada di air dangkal. Mengapa 
demikian?

Bayangkan, gelombang yang pecah menghantam dinding 
akan membelokkan energi ke atas dan bawah.  Tumbukan tersebut 
menyebabkan masa air bergerak ke atas dan ke bawah yang dapat 
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mengakibatkan amplifikasi gelombang sekitar dua kali gelombang 
datang. Fenomena terjadinya amplifikasi gelombang akibat membentur 
dinding vertikal ini disebut  standing wave. 

Komponen ke bawah menimbulkan arus yang dapat mengerosi 
material di depan bangunan. Untuk mencegah erosi tersebut diperlukan 
perlindungan di dasar bangunan yang berupa tumpukan batu dengan 
ukuran dan gradasi tertentu. Agar butir-butih tanah halus tidak keluar 
melalui sela-sela batuan yang dapat berakibat penurunan bangunan, 
maka pada dasar fondasi perlu diberi lapis geotextile.

Lain lagi jika bentuk sisinya miring dan kasar. Bangunan ini dapat 
menghancurkan dan menyerap energi gelombang sehingga dapat 
menghilangkan fenomena standing wave, mengurangi kenaikan gelom-
bang (wave run-up), limpasan gelombang, dan erosi di dasar bangunan. 

Bangunan dengan sisi lengkung konkaf adalah paling efektif untuk 
mengurangi limpasan gelombang. Contoh bangunan itu dapat dilihat 
Gambar 4.38.

Pada Gambar 4.39 adalah contoh strategi proteksi terhadap 
kenaikan paras muka air laut di pantai dengan menggunakan struktur 

Gambar 4.38 Contoh bangunan dengan sisi lengkung konkaf .
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Gambar 4.39 Tembok laut dari sheetpile yang dibangun DKP untuk 
menghadang kenaikan paras muka air laut dan 
gelombang pasang di Pantai Losari, Makassar.

A

B
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keras yang digarap oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Tampak 
bahwa revitalisasi Pantai Losari, Makassar menggunakan tembok laut 
yang terbuat dari deretan sheetpile. Tujuannya, mencegah kenaikan 
paras muka air laut dan gelombang pasang.

Adaptasi proteksi dengan tembok laut dapat dibangun di pantai 
atau lepas pantai (tembok raksasa/giant sea wall Teluk Jakarta).

Sudah menjadi kelaziman, Jakarta selalu tak berdaya menghadapi 
banjir. Setiap musim hujan, banjir menenggelamkan ruas jalan raya, 
kawasan permukiman, dan infrastruktur vital lainnya.

Tak hanya itu. Meskipun langit Jakarta cerah tak berawan, tiba-tiba 
saja kawasan utara Jakarta juga tergenang rob atau luapan dari air laut 
yang sedang mengalami pasang. Bagi masyarakat yang tinggal di Muara 
Baru, rob sudah bukan fenomena yang asing lagi.

Bisa dibayangkan kalau sedang cuaca ekstrem (hujan deras) 
dipadukan dengan air laut pasang maksimal, banjir Jakarta kian ganas. 
Ketika dunia dihantui perubahan iklim, kini jangkauan banjir pun 
semakin meluas. Intensitasnya pun kian tinggi. 

Jakarta seolah diserbu dari segala penjuru. Dari laut misalnya, air 
pasang kian meninggi sebagai dampak dari perubahan iklim. Laut 
pasang ini meluapkan air ke kawasan dataran rendah berketinggian di 
bawah permukaan air laut.

Dari arah hulu, Jakarta juga kerap mendapat banjir kiriman melalui 13 
sungai yang membelah Jakarta. Sungai-sungai itu terus saja meluapkan 
air menuju dataran rendah di sekitarnya. 

Sementara itu, di sisi lain kawasan di utara Jakarta juga mengalami 
penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang serius. Catatan dari 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cukup mengejutkan 
kita semua. 

Bayangkan, pada tahun 1990 misalnya, hanya 12 persen kawasan 
di Jakarta Utara yang berada di bawah permukaan air laut. Namun 
pada 2010 kawasan yang berada di bawah permukaan laut meningkat 
menjadi 58 persen.

Bahkan, menurut hitungan para ahli, pada 2030 nanti lebih dari 
90 persen kawasan Jakarta Utara berada di permukaan laut. Laju 
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penurunan tanah rata-rata 10 – 20 cm per tahun tersebut diakibatkan 
eksploitasi air tanah yang kian intensif, baik untuk kepentingan rumah 
tangga, industri, usaha jasa cucian mobil, penginapan, dan lain-lain.

Bisa dibayangkan kalau tidak ada upaya serius untuk mengatasi 
penurunan tanah tersebut. Dipastikan hampir seluruh kawasan di Jakarta 
Utara lumpuh tak berdaya hanya karena air laut sedang pasang. 

Berdasarkan sekelumit fakta tersebut, tak mudah memang mengatasi 
banjir. Semua daya dan upaya harus dikerahkan mulai dari jangka 
pendek, menengah, dan panjang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 
tak akan sanggup mencegah Jakarta tenggelam jika tak merangkul 
semua pihak dan melakukan berbagai upaya serius serta menyeluruh.

Mengingat begitu parahnya land subsidence di Jakarta, pembuatan 
tanggul laut raksasa setinggi 4 meter di atas air laut pasang sepanjang 
59 km pada jarak 6 km dari garis pantai merupakan salah satu upaya 
perlindungan yang permanen. Tanggul tersebut berperilaku seperti 
bendungan yang menghalangi air laut masuk ke pesisir.

Dengan demikian, kolam air yang berjarak 6 km tadi hanya diisi air 
tawar yang berasal dari 13 sungai yang membelah Jakarta. Ketika massa 
air sudah mengumpul di bangunan tadi, pompa dikerahkan untuk 
membuang air ke laut.

Cara ini diyakini mampu 
mengatasi banjir dan rob dengan 
catatan pada saat bersamaan 
dilakukan normalisasi di seluruh 
sungai. Di pihak lain, laju 
penurunan permukaan tanah di  
Jakarta dapat dihentikan.

Upaya membangun tanggul 
raksasa tersebut memang 
membutuhkan biaya sangat 
tinggi. Namun jika dibandingkan 
kerugian akibat banjir, dalam 
jangka panjang investasi tersebut 
masih jauh lebih menguntungkan.

“Sebelum tanggul 
laut raksasa dibangun, 
perlu dilakukan studi 

mengenai dampak 
lingkungan secara 
komprehensif, baik 

secara fisik (perubahan 
pola arus, sedimentasi, 
dan pola aliran sungai), 

biologi (flora dan fauna), 
maupun sosial ekonomi 

(mata pencaharian 
masyarakat).”
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Gambar 4.40 Beach nourishment di Pantai Sanur, Bali.

Sand nourishment

Karena itu sebelum tanggul laut raksasa dibangun, perlu dilakukan 
studi mengenai dampak lingkungan secara komprehensif, baik secara 
fisik (perubahan pola arus, sedimentasi, dan pola aliran sungai), 
biologi (flora dan fauna), maupun sosial ekonomi (mata pencaharian 
masyarakat).

Jelas bahwa strategi adaptasi dengan pola proteksi dengan 
struktur keras seperti yang telah diuraikan tadi selain sangat mahal, 
juga berdampak terjadinya erosi dan sedimentasi di daerah sekitarnya. 
Karena itu, ada berbagai pilihan yang lebih ‘lunak’ dan mujarab. 

Opsi struktur lunak adalah upaya perlindungan pantai dari kemung-
kinan meningkatnya erosi pantai oleh gelombang akibat naiknya per-
mukaan air laut. Di antaranya dengan pengisian pasir (sand nourish-
ment), atau pemeliharaan dan preservasi bukit pasir (dune building), dan 
penanaman vegetasi pantai (mangrove). Berikut ini penjelasan ketiga 
pilihan itu.

Pekerjaan pengisian pasir ini mencakup penempatan material pa-
sir di sepanjang pantai (Gambar 4.40). Fungsinya, membuat sekaligus 
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mempertahankan lebar pantai dan posisi garis pantai yang diinginkan. 
Selain itu, pengisian pasir juga berguna meredam energi gelombang 
dan mempertinggi pantai, terutama untuk tujuan rekreasi dan estetika.

Pengisian pasir untuk pengembangan wisata merupakan salah satu 
pilihan bilamana kawasan yang dibutuhkan adalah pantai pasir (sandy 
beach) dan lahan pasir yang ada sulit atau tidak mungkin di-perlebar 
ke arah daratan. Agar lahan pasir yang telah terbentuk tidak terbawa 
oleh arus laut dan aman terhadap gempuran gelombang, maka perlu 
dilakukan pengamanan terhadap lahan pasir tersebut. 

Pengisian pasir pada umumnya didasarkan pada pertimbangan 
kesesuaian dan keharmonisan dengan lingkungan. Biaya investasinya 
pun lebih murah dibandingkan dengan cara lain. Namun biaya operasi 
dan pemeliharaannya relatif besar. 

Ada dua konsep dagar pengisian pasir bisa berlangsung dengan 
baik. Pertama, sediakan sejumlah pasir untuk dibawa oleh arus 
(terutama longshore current) sehingga arus tersebut tidak mengikis 
pantai, sebagai contoh sand by passing. Kedua, menyediakan cadangan 
pasir yang sewaktu-waktu dibutuhkan (pada saat badai) dapat diambil 
oleh arus laut.

Kelemahan cara ini adalah dana tahunan untuk keperluan operasi 
dan pemeliharaan harus tersedia. Selain itu, diperlukan sumber material 
(borrow area) yang dapat menyuplai kebutuhan pasir. 

Opsi berikutnya adalah pemeliharaan dan preservasi bukit atau 
gumuk pasir (sand dune). Caranya, dengan memberikan tindakan 
proteksi yang efektif bagi tanah milik terhadap meningkatnya efek aksi 
gelombang akibat kenaikan paras muka air laut.

Opsi yang tak kalah menariknya adalah dengan menempatkan 
material sebagai media tumbuh bagi mangrove. Sebab, mangrove 
merupakan peredam energi gelombang akibat naiknya paras muka air 
laut. 

Adalah bijaksana jika kita mampu menciptakan atau memulihkan 
wilayah rawa pesisir. Menanam berbagai varietas mangrove dan vegetasi 
juga langkah jitu karena ia dapat mengatasi perubahan salinitas yang 
ekstrem.
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Gambar 4.41  Sand dune (gumuk pasir) yang berfungsi mencegah 

SLR yang merangsek ke darat.

Contoh strategi proteksi terhadap kenaikan paras muka air laut 
dengan menggunakan struktur lunak sebenarnya telah dilaksanakan 
DKP. Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mangrove 
itu ditanam (Gambar 4.42).

Adaptasi dengan ”struktur keras” harus dilakukan secara kompre-
hensif terhadap satu kesatuan sel sedimen (sediment cell). Bukan apa-
apa, penyelesaian dengan “struktur keras” tersebut apabila dilakukan 
secara parsial dan sporadis hanya akan memindahkan persoalan erosi 
pantai dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jangan kaget kalau 
erosi pantai masih saja terjadi. Bagaimana solusi meredam erosi pantai 
dengan tuntas?

Tak ada jalan lain, penyelesaiannya haruslah menyeluruh dan 
komprehensif dengan menggunakan pendekatan coastal cell atau 
sediment cell (sel sedimen). Sel sedimen adalah satuan panjang pantai 
yang mempunyai keseragaman kondisi fisik dengan karakteristik 
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Gambar 4.42  Penanaman mangrove oleh DKP di Desa Bedono, Demak 
untuk mengurangi rob yang merangsek ke darat.

dinamika sedimen dalam wilayah pergerakannya tidak mengganggu 
keseimbangan kondisi pantai yang berdekatan (Gambar 4.43).

Konsep ini mengidentifikasi bahwa sistem pantai terdiri dari 
sejumlah unit  terkait dengan banyak proses perpindahan yang bekerja 

Gambar 4.43  Skema satu kesatuan sel sedimen (sediment cell).
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dalam skala ruang dan waktu  berbeda. Jadi penanganan erosi pantai 
tidak hanya pada tempat yang telah terjadi erosi, tetapi juga di kawasan 
lain yang diantisipasi akan terjadi erosi akibat bangunan tersebut dalam 
satu kesatuan sedimen sel. 

Alternatif adaptasi dengan pola proteksi juga harus diseleksi 
berdasarkan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, estetika, dan sosial. 
Aspek teknis meliputi kemampuan untuk mereduksi transpor sedimen 
sejajar pantai, kemampuan untuk mereduksi transpor sedimen tegak 
lurus pantai (offshore transport), durabilitas, risiko kehancuran dari 
sistem dan komponennya, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, serta 
kepekaan terhadap perubahan morfologi dalam skala yang lebih besar.

Sementara itu, aspek ekonomi meliputi biaya (investasi, operasi, 
pemeliharaan,  perbaikan, rehabilitasi) dan umur konstruksi. Aspek 
lingkungan meliputi dampak terhadap pantai dan properti yang 
berdekatan. Aspek estetika dan sosial meliputi secara estetika kelihatan 
menyenangkan dan secara sosial dan kultural diterima masyarakat.

Beberapa struktur lunak seperti disebutkan pada bab terdahulu, 
akhir-akhir ini telah dikembangkan pula peremajaan pantai dengan 
menggunakan sistem drainase pantai (coastal drain system) seperti 
misalnya beach management system (BMS) yang dikembangkan oleh 
GDI Denmark. 

BMS adalah sebuah teknologi dalam bentuk sistem perlindungan 
dan rehabilitasi pantai dan pesisir secara terintegrasi dimulai dari 
desain dan model, instalasi dan konstruksi, serta pemeliharaan guna 
memberikan hasil yang efektif dan efisien. Efisiensi sistem ini terdapat 
pada pendekatannya yang tidak hanya melindungi pantai dari ancaman 
erosi tetapi juga menciptakan pantai baru.

Penggunaan terumbu karang buatan (artificial reef ) sebagai alternatif 
perlindungan pantai yang ramah lingkungan juga mulai banyak 
dikenalkan. Sistem ini mulai banyak dipakai di Australia dan Jepang.

Pola Akomodatif
Strategi adaptasi dengan pola akomodatif dilakukan dengan 

menyesuaikan diri terhadap kenaikan paras muka air laut. Caranya, 
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rumah-rumah di tepi pantai dibuat model panggung agar aman dari 
genangan air laut, terutama pada waktu banjir rob. Bagi daerah pertanian 
yang tergenang air laut akibat banjir rob dapat diubah peruntukannya 
menjadi lahan budidaya perikanan (Gambar 4.44 dan 4.45). 

Gambar 4.44 Imajinasi strategi adaptasi dengan pola akomodasi 
terhadap kenaikan paras muka air laut.

Strategi berpola akomodatif ini perlu orientasi bisnis baru 
sehubungan dengan kawasan yang tergenang air laut tadi. Bentuknya 
antara lain dengan membudidayakan berbagai jenis ikan di muara, 
wilayah mulut sungai, dan laguna yang lebih sesuai. 

Rumah panggung di Desa Bedono, Demak yang dibuat DKP 
merupakan salah satu contoh strategi akomodasi terhadap kenaikan 
paras muka air laut (Gambar 4.46). Bedono ini dipilih karena desa ini tiap 
bulan selalu dilanda rob (air pasang).
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Gambar 4.45 Strategi adaptasi dengan pola akomodasi terhadap 
kenaikan paras muka air laut.

Gambar 4.46 Rumah panggung yang dibangun DKP di Desa Bedono, 
Demak untuk adaptasi SLR dan rob.
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Pola Mundur
Strategi adaptasi dengan pola mundur (retreat) bertujuan menghin-

dari genangan dengan cara merelokasi permukiman, industri, daerah 
pertanian, dan lain-lain ke arah darat agar tidak terjangkau air laut akibat 
kenaikan paras muka air laut (Gambar 4.47 dan 4.48). Kebanyakan para 
pemilik rumah dan bisnis dapat melakukan upaya tersebut secara sen-
diri-sendiri. Meski begitu, pemerintah setempat berperan dalam mene-
tapkan ‘wilayah untuk mundur’ agar mereka tetap aman dari jangkauan 
air laut yang meluap. 

Gambar 4.47 Imajinasi strategi adaptasi dengan pola mundur terhadap 
kenaikan paras muka air laut untuk kawasan pesisir.
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Ketiga sistem strategi adaptasi tersebut saling melengkapi, ter-

gantung kasus-kasus daerah rawan perubahan iklim yang akan ditin-
jau. Oleh karena itu dalam melakukan upaya adaptasi perlu memper-
timbangkan faktor fisik, lingkungan, dan sosial budaya. Pelaksanaan-
nya juga harus mempertimbangkan instansi terkait. Dengan demikian 
kunci keberhasilannya terletak pada keharmonisan antara masyarakat 
dan alam lingkungannya.

Masyarakat yang berada baik di dalam maupun di luar wilayah 
pesisir sangat besar perannya, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran, 
kepedulian, dan kecintaannya terhadap alam dan lingkungan hidup. 
Kedisiplinan mereka terhadap peraturan dan norma-norma yang ada 
juga perlu ditumbuhkembangkan.

Sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim, 
Indonesia perlu melakukan pengkajian dan pemetaan terhadap keren-
tanan dan adaptasi dari perubahan iklim. Dengan begitu, penanganan-
nya dapat efektif dan efisien. 

Langkah berikutnya yang cukup mendesak adalah  mengutamakan 
strategi adaptasi bagi  pembangunan dan perencanaannya di sektor 

Gambar 4.48 Strategi adaptasi dengan pola mundur terhadap 
kenaikan paras muka air laut untuk masing-masing 
peruntukan.
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lokal dan nasional. Bukan apa-apa, tanpa perencanaan, Indonesia bakal 
gagal membangun akibat  bencana lingkungan.

Di samping beberapa strategi tersebut, masyarakat pesisir juga 
membutuhkan sistem peringatan yang lebih baik untuk berbagai 
peristiwa cuaca ekstrim. Idealnya hal itu disertai rencana evakuasi 
kedaruratan untuk relokasi bila terjadi kedaruratan mendadak. 

Sebagian besar aktivitas tersebut merupakan tanggung jawab 
pemerintah daerah dan pusat. Kendati demikian, di semua tahapannya 
memerlukan peran aktif dari masyarakat. Sebab, pelaksanaan seluruh 
tindakan itu akan tergantung pada keahlian lokal. 

Untuk kasus tertentu, dapat diberikan insentif bagi sektor–sektor 
swasta yang peduli dalam mengatasi erosi pantai di kawasan wisata. 
Selain itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat dapat membantu 
meningkatkan kesadaran masyarakat dan bertindak sebagai perantara 
dengan mengidentifikasi berbagai teknologi, memfasilitasi investasi, 
serta menyediakan bantuan pengelolaan, teknis, dan  lain-lain.

Ketiga pola adaptasi kenaikan paras muka air laut tersebut secara 
lebih sederhana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk adaptasi 
yaitu struktur (fisik) dan non struktur (non fisik) seperti disajikan pada 
Gambar 4.49.

Adaptasi Pertanian
Meningkatnya ancaman perubahan iklim, suka atau tidak, mem-

butuhkan beberapa rencana aksi adaptasi yang perlu diimplementasi-
kan untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap peruba-
han iklim. Rencana aksi itu antara lain meliputi manajemen data dan 
informasi, manajemen usaha tani, manajemen sarana dan prasarana 
irigasi, manajemen kelembagaan, penelitian, sosialisasi, dan advokasi.

Manajemen data dan informasi ini dapat dilakukan dengan tiga hal. 
Pertama, meningkatkan pemanfaatan peta wilayah rawan kekeringan 
sebagai informasi awal dalam memantau kekeringan.

Kedua, mengembangkan sistem deteksi dini kekeringan (early 
detection system for draught) secara spasial dan temporal. Sistem ini 
dapat dibangun dengan memanfaatkan stasiun iklim otomatis dan 
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Ketiga, melembagakan pemanfaatan informasi iklim termasuk 

prakiraan cuaca dan iklim. Hal ini berguna untuk meningkatkan efek-
tivitas pengelolaan sistem usaha tani, kelembagaan usaha tani, dan 
kemitraan untuk mendukung usaha agribisnis.

Sementara itu, pada  manajemen usaha tani dapat digarap melalui 
usaha tani hemat air dengan mengurangi tinggi genangan pada lahan 
sawah, membenamkan sisa tanaman ke tanah sebagai penambah 
bahan organik tanah untuk meningkatkan kesuburan, dan melakukan 
percepatan tanam dengan teknologi tepat guna. 

Di samping itu, upaya  lainnya adalah mengembangkan system rice 
intensification (SRI) dan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Sistem de-
mikian bertujuan agar petani hemat air. Upaya yang tak kalah penting-
nya adalah mengembangkan teknologi hemat air dengan menginten-

Gambar 4.49 Adaptasi struktur dan non struktur terhadap kenaikan 
paras muka air laut.
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sifkan lahan basah saat El Nino dan lahan kering saat La Nina. 
Dalam hal manajemen sarana dan prasarana irigasi, beberapa upaya 

yang perlu dilakukan antara lain merehabilitasi dan meningkatkan 
jaringan irigasi. Tujuannya, meningkatkan cropping intensity dan efisiensi 
penggunaan air. 

Manajemen konservasi juga perlu diterapkan antara lain dengan 
melakukan konservasi air. Cara sederhana bisa dengan menampung air 
pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada saat krisis air, terutama 
musim kemarau. Contohnya para petani di NTT yang membuat embung 
untuk menampung air hujan dan memanfaatkannya di musim kering.

Atau bisa juga dengan membangun teknologi dam parit pada alur 
sungai (lihat Gambar 4.50). Teknologi semacam ini dapat menambah 
kapasitas tampung sungai, memperlambat laju aliran, dan meresapkan 
air ke dalam tanah (recharging).

Pembangunan saluran irigasi untuk tambak dan sawah pasang surut 
juga harus disesuaikan dengan pengembangan wilayah atau tata ruang 
secara regional, termasuk prediksi kenaikan permukaan air laut.

Sementara itu, manajemen kelembagaan dilakukan dengan mem-
bentuk lembaga, baik di pemerintah maupun petani. Kelompok ini di-
harapkan mampu mengantisipasi perubahan iklim.

Kegiatan penelitian merupakan salah satu tulang punggung keber-
hasilan di sektor pertanian. Karena itu, riset terkait analisis dampak 
anomali  iklim  terhadap  pergeseran musim untuk menentukan awal 
musim tanam perlu dilakukan. Agar hasil riset itu komprehensif perlu 
kerja sama antara lembaga riset di pemerintah, perguruan tinggi, dan 
swasta.

Beberapa topik riset yang perlu digarap antara lain pengembangan 
galur ternak dan tanaman tertentu agar adaptif terhadap cekaman 
cuaca dan iklim serta reidentifikasi dan penyusunan ulang wilayah 
rawan kekeringan dan banjir

Di samping itu, perlu juga dilakukan advokasi dan sosialisasi untuk 
membangun pemahaman yang benar terhadap perubahan iklim dan 
dampaknya pada sektor pertanian. Kebijakan pemerintah dalam upaya 
mitigasi dan adaptasi juga perlu disosialisasikan ke para petani.
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Adaptasi Perikanan
Agenda adaptasi terhadap perubahan iklim diharapkan mampu 

memastikan kawasan  pesisir sebagai daerah yang aman untuk tempat 
tinggal dan bekerja. Karena itu beberapa rencana aksi yang perlu 
dilakukan mencakup setidaknya 10 kegiatan.

Pertama, melakukan inventarisasi terhadap seluruh bangunan di 
kawasan pesisir guna mengantisipasi dampak kenaikan air laut dan 
gelombang pasang yang bisa menimpa bangunan tersebut. Selain itu, 
perlu juga melakukan perencanaan upaya penataan pantai pesisir yang 
mempunyai risiko besar terhadap dampak kenaikan muka air laut. 

Jika perlu, lakukan rekonstruksi terhadap bangunan-bangunan yang 
berada di pantai dengan memperhatikan kenaikan muka air laut dan 
gelombang pasang. Perlu diperhatikan bahwa kenaikan muka air laut 
rata-rata di Indonesia sekitar 0,8 mm/tahun dan kawasan  sejauh 100 
-130 m kali gelombang tertinggi merupakan kawasan lindung.

Kedua, melakukan penanaman mangrove atau vegetasi pantai lain-
nya di daerah pesisir. Sebaiknya, libatkan juga penduduk pesisir pantai 
atau nelayan. Contoh menarik adalah penanaman mangrove di pantai 
Batang dan Pekalongan. Di situ nelayan dilibatkan mulai dari dari peny-
ediaan bibit, penanaman, sampai pemeliharaan. 

Di tempat tersebut sekaligus ditebarkan bibit kepiting, sehingga   
nelayan bisa lebih  rajin   memelihara   mangrove   sekaligus   kepitingnya. 
Ketika mangrove tumbuh baik, jumlah ikan akan meningkat sehingga 
nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh.

Ketiga, melaksanakan Integrated Coastal Management (ICM) ter-
kait dengan pemulihan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai 
(DAS). Langkah ini punya manfaat sampingan, yakni meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan ICM ini perlu 
melibatkan pemerintah daerah terkait dengan wilayah pesisir dan DAS.

Keempat, memberi bimbingan dan pemahaman kepada nelayan 
dan masyarakat pesisir tentang sistem peringatan dini atas perubahan 
iklim yang terjadi. Mereka juga perlu memanfaatkan informasi cuaca 
untuk kegiatan melaut.

Kelima, mengembangkan kapal yang tahan terhadap perubahan 
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cuaca dan ombak besar. Alat tangkap juga harus ramah lingkungan.
Keenam, melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan 

iklim terhadap budidaya ikan. Ini penting karena perubahan iklim 
bisa mengurangi jenis ikan sekitar 20-30%. Di sisi lain, perlu juga 
dikembangkan spesies-spesies ikan yang tahan dan adaptif terhadap 
perubahan iklim.

Ketujuh, membangun permukiman nelayan yang didesain sede-
mikian rupa sehingga dapat mengantisipasi kenaikan muka air laut. 
Termasuk di sini soal sistem sanitasi dan air bersihnya. Pada saat yang 
sama, perlu dibangun sistem peringatan dini dan tempat evakuasi 
bilamana terjadi kenaikan air laut dan gelombang pasang yang tinggi.

Kedelapan, melakukan penelitian nasional untuk mengkaji penye-
rapan emisi CO2 oleh plankton, terumbu karang, rumput laut, dan lain-
lain. Kesembilan, menyusun rencana strategi mitigasi bencana terkait 
dengan extreme events seperti badai tropis dan gelombang tinggi atau 
wave climate.

Terakhir, melakukan pemetaan serta penguatan data dan informasi 
kerentanan dan risiko wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap 
perubahan iklim.

Adaptasi Infrastruktur
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Jalan raya, jaringan listrik, dan telekomunikasi merupakan salah satu as-
pek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor industri. 

Begitu juga dengan ketersediaan sarana permukiman seperti air mi-
num dan sanitasi, akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Artinya, jika infrastruktur tersebut hancur maka rusak pula perekono-
mian dan kesejahteraan bangsa.

Jadi, infrastruktur yang dibangun harus lebih tahan terhadap pe-
rubahan iklim. Karena itu, adaptasi perubahan iklim harus dimasukkan 
dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur. 

Itu berarti, informasi perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, 
perubahan proses penguapan, kelembaban, dan kadar air harus 
terintegrasi dalam desain, kode, dan standar infrastruktur fisik. Paling 
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tidak ada tujuh rencana aksi yang perlu dilakukan.
Pertama, perlu melakukan perubahan kriteria  standar  mulai dari 

tahap perencanaan,  pelaksanaan, dan operasi sampai pemeliharaan 
infrastruktur. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan intensitas  hujan  
dan  berkurangnya  curah  hujan  di musim  kemarau, seperti perubahan 
modul drainase, standar pemberian air irigasi, dan pola operasi waduk.

Kedua, pembuatan jalan perlu dibarengi dengan pembangunan 
sistem drainase dan sumur resapan dan atau tampungan air di bawah 
badan jalan. Ini dimaksudkan untuk  mengantisipasi intensitas hujan 
yang tinggi.

Ketiga, bagi jalan raya yang tergenang air laut jika terkena rob, 
harus mulai ditinggikan. Sebab, ke depan ruas jalan yang tergenang 
bakal bertambah dengan adanya kenaikan paras muka air laut. Gambar 
4.51a merupakan upaya meninggikan jalan tol Sedyatmo, Jakarta agar 
terhindar dari genangan rob.  

A.  Proteksi dengan sheet pile untuk mencegah air laut 
merangsek ke jalan Tol Sedyatmo. 

Gambar 4.51a Pekerjaan meninggikan jalan tol Sedyatmo, Jakarta, 
agar terhindar dari genangan rob. Akomodatif 
dengan meninggikan jalan Tol Sedyatmo agar air laut 
tidak menggenangi badan jalan. 

Jalan tol ditinggikan 



266 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

4

Dinding sheet pile 

Gambar 4.51b Pekerjaan meninggikan jalan tol Sedyatmo, 
Jakarta, agar terhindar dari genangan rob. Proteksi 
dengan sheet pile untuk mencegah air laut merangsek 
ke jalan Tol Sedyatmo.

Keempat, perlu membangun jalan untuk para pejalan kaki dan 
sepeda. Di kanan-kiri jalan itu perlu ditanam pohon peneduh agar 
masyarakat tertarik untuk menggunakan sepeda atau  berjalan kaki.

Kelima, dalam mendesain gedung perlu memperhatikan keta-
hanan terhadap badai tropis, intensitas hujan tinggi, kekeringan, dan 
temperatur yang meningkat. Keenam, membangun permukiman 
penduduk   dengan sistem rumah susun (vertikal), khususnya di kota-
kota di Pulau Jawa. Hal ini untuk menanggulangi masalah keterbatasan 
lahan. Ketujuh, pembangunan jalan perlu memperhatikan tata ruang 
dan prediksi kenaikan permukaan air laut. 

Adaptasi Kesehatan
Berbagai studi menjelaskan, dampak perubahan iklim meningkat-

kan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit malaria, demam ber-
darah, diare, dan kolera. Karena itu, pembangunan kesehatan di Indone-
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sia perlu mengintegrasikan perubahan iklim. 
Rencana aksinya mencakup yang banyak hal. Di antaranya melakukan 

penyuluhan   kesehatan, khususnya upaya preventif untuk perbaikan 
sanitasi lingkungan. Dengan demikian berbagai penyakit terkait dengan 
dampak perubahan iklim, seperti malaria, DBD, dan penyakit tropis lain 
yang tersebar melalui pergerakan angin dapat diantisipasi.

Aksi berikutnya adalah melakukan penelitian untuk mengidenti-
fikasi jenis-jenis penyakit yang bisa ditimbulkan sebagai dampak pe-
rubahan iklim. Riset mengenai pengobatan berbahan baku keragaman 
hayati dalam negeri yang bisa mengatasi penyakit-penyakit yang diaki-
batkan oleh perubahan iklim juga perlu dilakukan. Di luar itu, perlu juga 
mengembangkan sistem peringatan dini dan melaksanakan respon 
yang efektif akibat bencana dan kejadian luar biasa.

Adaptasi Sumber Daya Air
Dampak perubahan iklim juga mengimbas ke sumber daya air. Para 

ahli yakin, kekeringan bakal kian parah, air tanah akan semakin berku-
rang, serta kenaikan air laut akan memicu instrusi air laut ke daratan 
sehingga mencemari kualitas sumber-sumber air untuk keperluan air 
bersih dan irigasi.

Karena itu rencana aksi yang perlu diimplementasikan mencakup 
banyak hal. Pertama, menginventarisasi tempat pengambilan air baku 
untuk air minum di sungai (intake) dan daerah irigasi yang akan terkena 
dampak kenaikan muka air laut. Upaya-upaya penanganannya juga 
perlu diinventarisasi.

Kedua, memperbaiki jaringan hidrologi di tiap wilayah sungai seba-
gai pendeteksi perubahan ketersediaan air dan sebagai perangkat 
pengelolaan air dan sumber air. Ketiga, menginventarisasi DAS yang 
mengalami pencemaran namun tingkat penggunaan airnya sangat 
tinggi.

Ketiga, membangun segera situ, embung, dan waduk di wilayah 
Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Tempat-
tempat penampungan air tersebut dapat digunakan sebagai sarana 
penyimpan air di musim hujan sehingga bisa dimanfaatkan airnya di 
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musim kemarau.
Keempat, melanjutkan gerakan hemat air untuk segala keperluan, 

seperti untuk air minum, domestik, pertanian, industri, pembangkit 
listrik, dan lain sebagainya. Kelima, meningkatkan daya dukung DAS 
dengan mencegah kerusakan dan memperbaiki daerah tangkapan air 
sebagai daerah resapan air melalui upaya konservasi lahan, baik dengan 
metode mekanis (pembuatan terasering dan sumur resapan) maupun 
vegetatif.

Keenam, mengembangkan teknologi dam parit yang dibangun pada 
alur sungai untuk menambah kapasitas tampung sungai, memperlambat 
laju aliran, dan meresapkan air ke dalam tanah (recharging). Teknologi 
ini dianggap efektif karena secara teknis dapat menampung volume air 
dalam jumlah relatif besar dan mengairi areal yang relatif luas karena 
dapat dibangun berseri (cascade series).

Ketujuh, mengubah pola operasi, pemeliharaan waduk, dan bangu-
nan pelengkap  sesuai dengan peningkatan intensitas hujan dan ber-
kurangnya curah hujan sebagai dampak  perubahan iklim. Kedepalan, 
melakukan penelitian geohidrologi untuk mengetahui cekungan-ce-
kungan air tanah, sehingga dapat dibangun dan dipertahankan situ-
situ, danau-danau, dan pembangunan resapan air serta penampungan 
air, baik di gedung-gedung maupun di dalam tanah. 

Kesembilan, perlu dikembangkan teknologi yang dapat meman-
faatkan air laut menjadi air minum. Kesepuluh, di daerah lahan gambut 
perlu direhabilitasi dengan  membangun sistem buka tutup pada kanal 
tersebut untuk menjaga kestabilan muka air tanah.

Adaptasi Pariwisata
Kegiatan pariwisata bahari juga tak luput dari dampak perubahan 

iklim. Karena itu para stakeholder wisata perlu melakukan berbagai 
adaptasi terhadap perubahan iklim seperti dijelaskan pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Beragam adaptasi perubahan iklim yang bisa dilakukan 
stakeholder pariwisata.

Jenis 
Adaptasi

Wisatawan/ 
pengusaha 

wisata

Asosiasi indus-
tri pariwisata

Pemerintah 
dan masya-

rakat

Sektor 
keuangan 
(investor/
asuransi)

Teknologi - slope contour
- penampung 

air hujan dan 
sistem per-
putaran air 

- struktur dan 
desain bangu-
nan antisiklon 

- membuka ak-
ses peralatan 
peringatan 
dini (seperti 
radio) kepada 
wisatawan 

- membuat 
website yang 
berisi infor-
masi praktis 
tentang adap-
tasi

- reservoir 
dan desali-
nasi tanaman 
struktur pem-
biayaan untuk 
penggunaan 
air 

- prakiraan 
cuaca dan 
sistem perin-
gatan dini 

- kebutuhan 
desain ban-
gunan (anti 
api) dan 
standar khu-
sus untuk 
jaminan

- menye-
diakan 
materi infor-
masi kepada 
pelanggan 

Manajerial - perencanaan 
konservasi air

- penutupan 
musim rendah

- diversifikasi 
produk dan 
pasar 

- diversifikasi 
pada bisnis 
regional

- mengarahkan 
klien pada 
tujuan wisata 
yang tidak ter-
kena dampak

- menggunakan 
prakiraan 
musim pendek 
untuk meren-
canakan aktivi-
tas pemasaran

- program pela-
tihan adaptasi 
terhadap pe-
rubahan iklim

- melakukan 
manajemen 
lingkungan 
dengan sung-
guh-sungguh 
(melalui sertifi-
kasi)

- perencanaan 
dampak 
manajemen 
seperti coral 
bleaching 
response plan

- Konvensi atau 
pelaksanaan 
asuransi

- tambahan bis-
nis (asuransi 
atau pembiay-
aan energi)

- Mengatur 
kualitas 
asuransi atau 
tidak mem-
perbarui 
kebijakan 
asuransi 

- Membatasi  
pinjaman 
untuk bis-
nis yang 
berisiko 
tinggi.
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Jenis 
Adaptasi

Wisatawan/ 
pengusaha 

wisata

Asosiasi indus-
tri pariwisata

Pemerintah 
dan masya-

rakat

Sektor 
keuangan 
(investor/
asuransi)

Kebijakan - jaminan bebas 
badai

- mematuhi 
perundan-
gan yang 
berlaku sep-
erti  peraturan 
pendirian 
bangunan 

- koordinasi 
lobby politik 
untuk penu-
runan emisi  
GRK dan jenis 
adaptasi

- memperki-
rakan pembi-
ayaan untuk 
proyek pener-
apan adaptasi

- rencana 
manajemen 
pantai dan 
mengeset 
ulang kebutu-
han 

- standar de-
sain bangu-
nan seperti 
melindungi 
dari angin 
topan

- pertimban-
gan dari 
perubahan 
iklim dalam 
kredit risiko 
dan estimasi 
pembiayaan 
proyek 

Penelitian - lokasi peneli-
tian seperti el-
evasi tertinggi 
untuk area ski, 
area tertinggi 
turunnya salju

- Estimasi 
kesadaran 
dari pebisnis 
dan turis dan 
ruang penge-
tahuan

- program 
monitoring 
seperti pre-
diksi bleach-
ing atau risiko 
bencana, 
kualitas air 
laut 

- mengek-
spose ter-
jadinya risiko 
yang ekstrim

Pendidikan - pendidikan 
konservasi 
air untuk pe-
kerja dan pen-
datang

- kampanye 
pendidikan 
masyarakat 

- kampanye 
konservasi air

- kampanye 
bahaya radiasi 
ultra violet

- mengin-
formasikan 
potensi dan 
keberadaan 
pelanggan

Tingkah 
Laku

- program pe-
nyeimbangan 
emisi GRK

- program pe-
nyeimbangan 
emisi GRK

- perencanaan 
konservasi air

- mempromosi-
kan  agenda 
recovery 

- bagus 
diterapkan 
di rumah 
tangga

Menurut Becken & Hay (2007), banyak kendala yang dihadapi 
selama proses adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah 
Fiji. Di antaranya masih rendahnya kesadaran, kurang terkoordinasinya 
antarorganisasi pemerintah, kurang terintegrasinya aspek perubahan 
iklim dengan keberadaan peraturan daerah (seperti peraturan pendirian 
bangunan), jarang dilakukannya analisa dampak lingkungan, buruknya 

Tabel lanjutan
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penanganan lingkungan, serta kurangnya pendanaan untuk aset yang 
besar seperti pada sistem pembuangan. 

Proses adaptasi ini jelas membutuhkan partisipasi dari organisasi 
pemerintah, perwakilan industri, organisasi peneliti, organisasi pegiat 
lingkungan, dan organisasi keselamatan internasional. Proses adaptasi 
untuk setiap negara memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini beberapa 
studi kasus adaptasi pariwisata terhadap perubahan iklim.

Di bawah ini beberapa contoh adaptasi pariwisata terhadap 
perubahan iklim di berbagai negara.

Contoh 1.
Adaptasi pariwisata terhadap kejadian badai

Daerah tujuan wisata: Kota Vilankulo, Provinsi Inhambane, Mozambik.

Dampak perubahan iklim: Angin siklon, gelombang badai, dan erosi 
pantai.
Strategi Adaptasi, kebijakan atau langkah:

Kota Vilankulo merupakan pintu masuk ke Kepulauan Bazaruto. 
Gelombang pasang dan siklon telah merusak sea wall sebagai 
pelindung kota. Bank Dunia menawarkan pembiayaan untuk sea wall 
baru dan mencari alternatif ekologi sebagai pelindung dengan misalnya 
menanam vegetasi pada sand dune. Sebab cara demikian lebih baik 
daripada membuat infrastruktur beton. 

Kerusakan infrastruktur pantai di Kwazulunatal di Afrika Selatan 
tahun 2007 dapat dilindungi dengan penanaman vegetasi pantai. Fakta 
ini membuktikan vegetasi lebih baik daripada pelindung sea wall.

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: Bank Dunia, Menteri 
Kepariwisataan Mozambik, dan Walikota Vilankulo.

***
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Contoh 2. 
Adaptasi pariwisata terhadap kejadian ekstrim

Daerah tujuan wisata: Coastal Tourist Resort Fiji.

Dampak perubahan iklim: Angin siklon, gelombang badai, dan erosi 
pantai.

Strategi Adaptasi, kebijakan atau langkah:
Untuk melindungi gelombang pasang dan kenaikan paras muka air 

laut, sekarang resortnya dibangun pada elevasi paling tidak  2,6 meter 
di atas permukaan laut dan 30 meter dari pasang tinggi. Angka tersebut 
merupakan standar proyeksi ke depan. Dalam peraturan bangunan 
(Building code) mensyatkan bahwa struktur bangunan didesain tahan 
terhadap angin berkecepatan 60 km/jam. Sekali lagi, aturan bangunan 
tersebut masih dalam review. 

Bagi tempat usaha milik pribadi (resort yang lebih besar) harus 
memiliki rencana evakuasi, jaminan asuransi, dan prosedur keselamatan 
sebelum datangnya musim badai siklon, seperti pelatihan bagi training 
staff, tempat penyimpanan air dan bahan makanan pokok, peralatan 
P3K, menebang pohon yang tinggi, dan tersambung langsung ke Badan 
Meteorologi dan Geofisika (BMG) terkait dengan peringatan dini.

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: Pemerintah (Perenca-
naan Wilayah dan Kota, Menteri Kesehatan, BMG Fiji) dan para pengusa-
ha pariwisata.

***

Contoh 3. 
Adaptasi pariwisata terhadap kelangkaan air

Daerah tujuan wisata: Pulau Phuket, Thailand.

Dampak perubahan iklim: Kelangkaan air yang diakibatkan oleh 
variabilitas curah hujan yang dikhawatirkan semakin parah karena 
perubahan iklim. 
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Strategi Adaptasi, kebijakan atau langkah:
Membangun berbagai sarana pemasok air seperti bendungan baru, 

pengembangan kawasan tambang yang telah ditinggalkan untuk 
dipakai sebagai sumber air, serta membangun sarana penyaluran air 
dan sistem perputaran air (water recycling system). Sebagai tambahan 
Departemen Pariwisata Thailand juga merencanakan adaptasi 
secara nonstruktural se-perti mengubah struktur konsumsi air dan 
mengkampanyekan hemat air. 

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: Departemen Pariwisata 
Thailand bekerja sama dengan organisasi nasional dan pemerintah 
daerah.

***

Contoh 4. 
Adaptasi pariwisata terhadap kekurangan air 

dan berubahnya suplai air

Daerah tujuan wisata: Pulau Majorca, Spanyol.

Dampak perubahan iklim: Curah hujan musiman dan tahunan akan 
semakin berkurang yang mengakibatkan kelangkaan air.

Strategi Adaptasi, kebijakan atau langkah:
Pemerintah Spanyol melakukan pengiriman air 10 juta meter kubik 

dari pusat melalui kapal tanker untuk mengantisipasi kekurangan air 
pada pertengahan tahun 1990. Strategi adaptasi jangka panjang adalah 
membangun dua kapasitas besar instalasi desalinasi dan penambahan 
penyaluran air melalui pipa dari pegunungan sebelah utara pulau. 

Program konservasi air juga dilakukan pada sektor pariwisata 
dan pengguna air lainnya, termasuk penyeragaman meteran air, 
audit penggunaan air, pendidikan dan penyadaran masyarakat dan 
pemberlakuan tarif. Parlemen pulau menyetujui untuk mengenalkan 
eco-tax kepada wisatawan pada 2002. 

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: Pemerintah Spanyol, 
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Conselleria de Medi Ambient (Govern Balear), Consell Insular de Mallorca, 
pemerintah Kotamadya.

***

Contoh 5. 
Adaptasi pariwisata terhadap sumber daya air 

Daerah tujuan wisata: Tobago, Karibia dan Fiji, Pasifik Selatan.

Dampak perubahan iklim: Kekurangan air untuk para wisatawan dan 
operator wisata akibat meningkatnya bencana kekeringan. 

Strategi adaptasi:
Langkah adaptasi yang dilakukan adalah dengan membangun infra-

struktur skala kecil (misalnya tandon air hujan, meningkatkan kapasitas 
tanki penyimpan, dan menambah kapasitas desalinasi bertenaga diesel. 
Selain itu, juga dilakukan konservasi air (termasuk kampanye hemat air 
pada masyarakat dan pendatang, merevisi tata guna lahan, penggu-
nakan kolam renang yang terbatas),  manajemen sumber daya air (misal 
mengantisipasi datangnya musim panas), monitoring kesehatan dan 
perlindungan lingkungan (kualitas air), serta recycling (penggunaan air 
untuk irigasi)

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: Pelaku usaha dan para 
wisatawan.

***

Contoh 6. 
Adaptasi pariwisata terhadap coral bleaching

Daerah tujuan wisata: Great Barrier Reff, Australia.

Dampak perubahan iklim: Semakin tinggi dan ekstrimnya temperatur 
permukaan air laut, mengakibatkan pemutihan karang (coral bleach-
ing).

Strategi adaptasi, kebijakan atau langkah yang ditempuh: Pengem-
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bangan rencana tanggap terhadap pemutuhan karang dengan men-
ingkatkan kemampuan memprediksi risiko pemutihan karang, menye-
diakan sistem peringatan dini kejadian coral bleaching yang besar, 
memperkirakan luasannya, menilai dampak ekologinya, dan melibatkan 
masyarakat dalam mengawasi kesehatan karang. Langkah berikutnya 
adalah mengomunikasikan dan meningkatkan kewaspadaan terjadinya 
pemutihan karang dan mengevaluasi adanya implikasi kejadian pemu-
tihan karang terhadap kebijakan dan strategi manajemen pariwisata. 

Great Barrier Reef Marine Park Authority dan the Australian Ministry 
of Tourism (Kementerian Pariwisata Australia) juga mempertimbangkan 
strategi adaptasi yang lain, termasuk penyemprotan air dingin dari 
laut dalam ke permukaan laut pada saat panas mencapai puncaknya. 
Dengan demikian, air permukaan menjadi dingin sehingga melindungi 
karang-karang dari kerusakan. Cara lain yang ditempuh adalah 
dengan membuat bangunan menyerupai payung yang diikatkan pada 
pelampung (Bouy) untuk melindungi karang dari terik matahari.

Organisasi dan Kelembagaan yang berperan: Great Barrier Reef 
Marine Park Authority, Australian Ministry of Tourism, dan operator turis 
pariwisata.

***

Contoh 7. 
Adaptasi pariwisata terhadap perubahan 

cuaca ekstrem

Daerah tujuan wisata: Kanniyakumari di Tamil Nadu (negara bagian 
India), Patong di Puket dan Pulau Pi-Pi di Krabi, Thailand.

Dampak perubahan iklim: Kenaikan cuaca ekstrem yang membu-
tuhkan tindakan darurat.

Strategi adaptasi, kebijakan atau langkah yang ditempuh: 
Meningkatkan kemampuan manajemen bencana. Hal ini dapat dicapai 
dengan meningkatkan kemampuan otoritas lokal dan kemampuan 
sektor untuk menangani bencana alam. Di samping itu, penduduk dan 
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turis juga diberi pelatihan mengenai bagaimana bersiap dan bereaksi 
terhadap bencana.  

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: UNEP, Asosiasi Hotel & 
Restaurant International, Swedish Rescue Services Agncy, Departmen of 
Disaster Pevention and Mitigation of Thailand, National Safety Council 
of India, pemerintah daerah di Patong Phuket dan Pi-Pi Island, Thailand.

***

Contoh 8. 
Adaptasi pariwisata terhadap bencana alam 

Daerah tujuan wisata: Maladewa.

Dampak perubahan iklim: Lebih dari 80% kawasan daratannya 
berketinggian kurang dari 1 m di atas permukaan laut. Hal ini sangat 
berpotensi tekena dampak kenaikan paras muka air laut dan kenaikan 
tinggi gelombang.

Strategi adaptasi, kebijakan atau langkah yang ditempuh: 
Setelah tsunami Samudra Hindia  tahun 2004, pemerintah Maladewa 
mengembangkan program Safer Island Development Programme 
(SIDP). Program tersebut menyediakan infrastruktur untuk adaptasi 
terhadap bencana alam, termasuk akibat perubahan iklim. Tujuan SIDP 
adalah mengonsolidasi masyarakat  untuk menggabungkan aspek 
kerentanan yang sangat ekstrim dan mengembangkan upaya-upaya 
mitigasi akibat bencana ekologis. 

Semua ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan 
pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dengan menye-
diakan kawasan yang aman secara ekologis. Hal ini dimaksudkan secara 
prinsip untuk memitigasi bencana alam dengan mendirikan bangunan 
dan peraturan konstruksi bangunan yang memungkinkan evakuasi 
secara vertikal. Selain itu, menyediakan pelayanan dasar untuk keadaan 
darurat, termasuk kesehatan, komunikasi, infrastruktur transportasi, 
serta menyediakan bahan makanan pokok dan air. 

Tidak hanya itu, pemerintah Maladewa malah berencana membeli 
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pulau di luar Maladewa manakala pulau-pulaunya tenggelam akibat 
kenaikan paras muka air laut.

Organisasi dan kelembagaan yang berperan: Pemerintah Maladewa, 
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Lingkungan 
dan Pembangunan.

***

Gambar 4.52   Contoh adaptasi berupa rumah panggung di Maladewa 
untuk mengantisipasi kenaikan paras muka air laut.
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Gambar 4.53  Reklamasi di Pulau Maladewa untuk meninggikan 
elevasi daratan guna adaptasi kenaikan paras muka air 
laut. Tampak gambar atas bandara dan gambar bawah 
adalah tembok laut untuk mempertahankan tanah hasil 
reklamasi dan mencegah air laut merangsek ke daratan.
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Menghadapi Perubahan Iklim
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil Perlu Dikelola 
Secara Terpadu 

Siapa menabur angin pasti menuai badai. Pemanfaatan 
sumber daya alam yang sembrono, cepat atau lambat, 
bakal menuai bencana. Apalagi  pesisir dan pulau-pulau 
kecil Indonesia merupakan daerah rawan bencana akibat 
perubahan iklim. Kunci agar kita bisa meraih keuntungan 
ekonomi yang berkelanjutan, terletak pada sejauh mana kita 
mampu mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

secara terpadu.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (PWPT) atau Integrated 
Coastal Zone Management sebenarnya bukanlah hal baru. Istilah 
tersebut mengemuka ketika Konferensi Pesisir Dunia atau World 

Conference on Coasts (WCC) digelar pada tahun 1993.
 Pada forum akbar yang diadakan di Belanda itu, PWPT diartikan 

sebagai proses paling tepat menyangkut masalah pengelolaan pesisir, 
baik untuk kepentingan saat ini maupun jangka panjang. Termasuk di 
dalamnya adalah kerugian habitat, degradasi kualitas air, perubahan 
siklus hidrologi, berkurangnya sumber daya pesisir, adaptasi terhadap 
kenaikan paras muka air laut, serta dampak lain akibat perubahan iklim 
dunia. 
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PWPT bisa juga dipakai sebagai alat utama untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan pada negara yang mempunyai pesisir 
dan pulau-pulau kecil. Sebab,  PWPT melibatkan penilaian menyeluruh, 
penentuan tujuan, perencanaan dan pengelolaan sistem dan sumber 
daya pesisir dengan tetap mempertimbangkan tradisi, budaya, sejarah, 
sudut pandang, serta konflik kepentingan dan pemanfaatan. Dengan 
demikian, PWPT merupakan proses terus-menerus dan mengalami 
evolusi untuk memperoleh pembangunan yang berkelanjutan.

PWPT dapat dijadikan sebagai acuan untuk penentuan strategi 
mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir 
dan pulau–pulau kecil. Ada dua proses penting untuk mencapai PWPT, 
yakni perencanaan dan implementasi. Pendeknya PWPT merupakan 
roh yang menjiwai bagi setiap derap langkah dalam membangun 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan termasuk 
dalam menangani perubahan iklim mulai dari perencanaan hingga 
implementasinya.

Agenda 21 bab 17 menetapkan program aksi untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan di samudra, daerah pesisir, dan laut, 
melalui bidang program pengelolaan terpadu dan pembangunan 
berkelanjutan wilayah pesisir, termasuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE); 
perlindungan lingkungan bahari; pemanfaatan dan pelestarian sumber 
daya hayati bahari secara berkelanjutan; menanggulangi ketidakpastian 
yang mengancam pengelolaan lingkungan bahari dan perubahan iklim; 
memperkuat koordinasi dan kerja sama internasional, termasuk pada 
tingkat regional; serta pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil. 

Secara umum proses perencanaan PWPT meliputi: (a) pengenalan 
topik dan permasalahan dan penentuan tujuan dan kriteria yang sesuai, 
(b) tidak membatasi ruang lingkup ruang, waktu dan penyusunan 
usaha perencanaan, (c) identifikasi stakeholders dan memastikan 
partisipasi mereka pada proses manajemen, (d) analisa program 
perencanaan yang ada, pengaturan institusi dan manajemen instrumen 
untuk menentukan apakah mereka berguna bila dikaitkan dengan 
permasalahan, (e) menyusun kelompok tindakan yang secara sistem 
berkaitan dengan kelompok tujuan terhadap keadaan sistem pesisir 
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Gambar 4.54 Perbandingan antara dasar pemikiran dan status PWPT.

sekarang ini, (e) pengumpulan dan analisa data yang ada dan evaluasi 
kebutuhan penelitian dan informasi lebih lanjut, serta (f ) menyediakan 
informasi untuk evaluasi program kepada pengambil keputusan.

Sementara itu, proses implementasi PWPT umumnya meliputi: (a) 
memastikan kesesuaian antara struktur rencana dan pelaksanaannya, 
(b) perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan mempertahankan 
struktur fisik, (c) penerapan dan penyesuaian tindakan pengaturan 
seperti perencanaan fisik, (d) penerapan dan modifikasi standar yang 
berkaitan dengan, misalnya kualitas air, (e) menjalankan strategi, regulasi 
dan standar melalui proses hukum formal atau melalui, pendidikan dan 
kontrol komunitas tradisional, (f ) menyediakan partisipasi pribadi dan 
publik, (g) identifikasi dan pengikatan sumber pendanaan untuk proses 
pelaksanaan, (h) melakukan pengukuran yang terus berlangsung dan 
memantau proses pesisir dan interaksinya dengan aksi manusia, serta 
memantau dan mengevaluasi tingkat keluaran (output) rencana PWPT.



282 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

4

Berdasarkan uraian itu, jelas bahwa status penggunaan PWPT akan 
sangat tergantung pada dasar pengetahuan (lihat Gambar 4.54). Di situ 
terlihat bahwa pengamatan dampak dan adaptasi terhadap perubahan 
iklim dan kenaikan muka air laut pada wilayah pesisir dapat disebabkan 
pada daerah dengan dasar pengetahuan rendah, sedang, atau tinggi 
dan juga status penggunaan PWPT yang tidak digunakan, terbatas, atau 
komprehensif pada suatu tempat. 

PWPT akan menambah permintaan untuk lebih memuaskan dan 
pengamatan yang lebih detail pada implikasi perubahan iklim. Bagian 
dari evolusi ini, dampak perubahan iklim, dan pengamatan adaptasi 
akan menjadi bagian penting pada analisis PWPT.

Langkah Sangat Efisien
Secara ekonomis, menurut pandangan Klein, R.J.T, et al. (1996) PWPT 

merupakan langkah yang sangat efisien dalam mengelola wilayah 
pesisir. Bukan apa-apa, PWPT merupakan mekanisme institusional yang 
diperlukan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah 
pesisir, yang menyangkut semua tekanan-tekanan pada wilayah pesisir, 
termasuk isu-isu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 
Perubahan iklim di wilayah pesisir memerlukan pandangan strategis 
lebih luas untuk mengelola perubahan pesisir dalam jangka panjang.

Seberapa besarpun upaya tersebut tidak akan dapat membebaskan 
kita terhadap masalah perubahan iklim secara mutlak. Oleh karena 
itu kunci keberhasilannya sebenarnya adalah adanya keharmonisan 
antara masyarakat dan lingkungannya. Artinya, baik masyarakat yang 
berada di daerah rawan maupun di luar daerah tersebut memiliki peran 
sangat besar. Dengan demikian, mereka perlu ditingkatkan kesadaran, 
kepedulian, dan kecintaannya terhadap alam dan lingkungan hidup 
serta kedisiplinannya terhadap peraturan dan norma-norma yang ada. 

Berdasarkan pengalaman di lapangan, upaya untuk membentuk 
ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim wilayah pesisir 
setidaknya ada lima hal. Pertama, mempromosikan kesadaran publik. 
Caranya, antara lain melalui pembelajaran publik, bahan atau alat 
komunikasi mitigasi dan adaptasi, media massa, dan cara-cara lainnya.
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Kedua, memelihara perspektif yang komprehensif. Pemerintah 
daerah perlu menjelaskan pada seluruh masyarakat dalam proses 
pengembangan dan pelaksanaan strategi mitigasi dan adaptasi 
yang efektif. Sangat penting bagi masyarakat untuk memperhatikan 
keseimbangan lingkungan di sekitarnya.

Ketiga, mengintegrasikan perencanaan mitigasi dan adaptasi pe-
rubahan iklim dengan proses pengambilan keputusan lokal. Pemerin-
tah daerah perlu menjamin semua nilai dan prioritas dari stake holder 
diimplementasikan pada tiap tahap perencanaan dan pengambilan 
keputusan.

Keempat, melaksanakan analisis risiko masyarakat. Di sini pemerin-
tah daerah perlu memahami tingkat kerentanan masyarakat, seperti 
implikasi biaya, sumber daya, dan kesempatan, yang berkenaan dengan 
perubahan iklim wilayah pesisir. 

Kelima, menciptakan dan menggunakan jaringan sumber daya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu 
memperbaiki akses informasi yang baik dalam mengembangkan dan 
melaksanakan strategi mitigasi. dan adaptasi Informasi ini termasuk 
sumber daya lokal, nasional, dan internasional, seperti penelitian, 
literatur, contoh kasus, spesialis, ahli lokal, dan metodologi-metodologi 
yang berguna.

Menaklukkan Kendala
Tidak mudah memang mewujudkan PWPT. Berbagai kelemahan dan 

kendala seringkali ditemui dalam melaksanakan program PWPT. Kendala 
itu di antaranya adalah keterbatasan pengalaman dan pemahaman 
mengenai PWPT serta pengetahuan yang terbatas mengenai sumber 
daya pesisir, proses dan kesempatan.

Kendala lain adalah adanya pengaturan institusi yang terpecah-
pecah, birokrasi yang berorientasi pada satu sektor, kepentingan yang 
saling bersaing dan kurangnya prioritas. Selain itu, masalah berikutnya 
adalah proses hukum yang tidak sesuai dan atau penerapan yang 
kurang, minimnya pengetahuan kedudukan wilayah dan faktor sosial 
lainnya, serta kurangnya informasi dan sumber daya. 
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Kompleksitas sistem di wilayah pesisir, baik kondisi sumber daya 
alam maupun masyarakatnya akan meningkatkan kompleksitas dampak 
perubahan iklim di wilayah pesisir. Selain itu, saat ini permasalahan 
di wilayah pesisir juga semakin berkembang dengan penyebab yang 
banyak dan saling mempengaruhi. 

Dengan demikian, kita dituntut agar bisa menaklukkan berbagai 
kendala tersebut. Kita memerlukan suatu pengelolaan yang tepat untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan multi sektor agar dampak perubahan 
iklim dapat dikurangi dan potensi wilayah pesisir dapat dimanfaatkan 
secara lestari. Dalam hal ini PWPT menyediakan suatu kerangka 
perencanaan dan pengelolaan yang tepat untuk mengantisipasi 
perubahan iklim di wilayah pesisir. 

Pertimbangan tersebut tentu saja sangat beralasan mengingat 
secara manajemen, PWPT melibatkan semua stakeholder (pemerintah, 
masyarakat, dan swasta) yang berpotensi terkena dampak perubahan 
iklim. PWPT juga mampu mengatasi tekanan terhadap wilayah pesisir, 
baik dalam jangka pendek maupun panjang. 

Perubahan iklim membutuhkan perspektif jangka panjang dalam 
mengelola suatu dampak perubahan iklim. Konsep tersebut merep-
resentasikan perubahan pendekatan yang tadinya bersifat reaksioner 
dan berorientasi pada masalah (problem oriented approach) menjadi te-
rencana, bersifat pre-emptive, dan menggunakan pendekatan berbasis 
pengelolaan (management based approach).  

Dengan konsep seperti itu, para pengambil kebijakan di wilayah 
pesisir dapat mengelola pembangunan yang sifatnya multisektor serta 
dampak kumulatifnya dalam batas-batas keseimbangan yang dapat 
ditoleransi oleh masyarakat dan lingkungan (daya dukung lingkungan 
dan sosial). Keseimbangan semacam itu dapat dicapai melalui tiga 
komponen penting yakni, ekologis, pemanfaatan, serta pengurangan 
resiko bencana melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ketiga 
aspek tersebut mempengaruhi dan berkaitan satu dengan lainnya (lihat 
Gambar  4.55).

Kondisi sumber daya dipengaruhi oleh pola pemanfaatan. Artinya, 
pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan akan merusak sumber daya. 
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Gambar 4.55 Tiga komponen yang diperlukan dalam keseimbangan 

pengelolaan pesisir melalui PWPT.

Begitu juga dengan kondisi ekologi yang baik dengan pemanfaatan yang 
juga baik, jika tidak memiliki konsep mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim di wilayah pesisir maka hasilnya tidak akan memuaskan.

 Karena itu, setidaknya ada lima hal yang perlu dikelola dengan baik 
terkait lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan 
laut. Kelima hal itu adalah (1) lingkungan biofisik, (2) habitat dan infra-
struktur penting seperti mangrove, pulau-pulau kecil, estuari, padang 
lamun dan terumbu karang (3) aspek sosial ekonomi yang meliputi 
populasi penduduk dan tenaga kerja, profil kelembagaan dan hukum, 
serta kegiatan perekonomian dan pembangunan, (4) aktivitas ekono-
mi seperti  perikanan budidaya dan tangkap, wisata, dan perhubungan, 
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serta (5) dampak perubahan iklim seperti gelombang pasang, kenaikan 
paras muka air laut, dan badai akibat perubahan iklim. 

Berdasarkan kelima komponen tersebut, setidaknya ada tiga tujuan 
utama dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pertama, 
melindungi integritas ekologi dan ekosistem pesisir. Tujuan kedua, 
mencegah kelebihan material-material yang sifatnya merusak dan 
mencegah hilangnya sumber daya akibat perubahan iklim.

Tujuan ketiga, membantu menentukan kelayakan kegiatan pem-
bangunan dan pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir dan laut 
bagi kepentingan manusia seperti perikanan, budidaya, pelabuhan, in-
dustri, perumahan, serta kawasan rekreasi dengan mengantisipasi dam-
pak perubahan iklim. 

Jadi, tujuan akhir dari pelaksanaan pengelolaan pesisir terpadu 
adalah untuk memadukan berbagai aktivitas pembangunan dan 
upaya pengelolaan yang berbeda oleh pihak-pihak terkait (masyarakat, 
pemerintah, dunia usaha, dan lain-lain) dalam  mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Agar tujuan tersebut tercapai maka diperlukan 
keterpaduan yang mencakup lima aspek. 

Aspek pertama, keterpaduan perencanaan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim antar sektor secara horizontal. Aspek ini memadukan 
perencanaan dari berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, 
perikanan, pariwisata, perhubungan laut, pengembangan kota, dan 
sektor lain yang berada dalam satu tingkat pemerintahan yaitu 
kabupaten/kota, provinsi, atau pemerintah pusat. 

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, baik secara fisik maupun 
nonfisik melibatkan berbagai sektor. Oleh karena itu diperlukan keter-
paduan sektoral dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim (Gambar 4.56). 

Dalam membuat tembok laut untuk melindungi pantai terhadap 
gelombang pasang misalnya, dilakukan oleh Departemen atau Dinas 
Pekerjaan Umum. Lalu, penghijauan pantai untuk mengurangi erosi 
pantai sekaligus menyerap karbon dioksida dilakukan oleh Departe-
men atau Dinas Kehutanan dan Departemen atau Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 
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Gambar 4.56 Keterkaitan sektor di wilayah pesisir dalam menangani 
perubahan iklim. 

Aspek kedua, keterpaduan perencanaan mitigasi dan adaptasi secara 
vertikal. Aspek dimaksud memadukan perencanaan vertikal meliputi 
keterpaduan kebijakan dan perencanaan mitigasi dan adaptasi mulai  
tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional. 

Aspek ketiga, keterpaduan stakeholder. Aspek ini memadukan 
berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Seperti diketahui, 
masalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bukan hanya tanggung 
jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama 
yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan 
keterpaduan stakeholder dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. 

Aspek keempat, keterpaduan ekosistem darat dengan laut. Aspek ini 
mempertimbangkan dampak perubahan iklim di laut seperti kenaikan 
paras muka air laut terhadap ekosistem darat dalam wilayah administra-
tif provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebagai basis perencanaan. 
Dengan begitu, dampak perubahan iklim terhadap kegiatan pertanian, 
perikanan, dan industri perlu diperhitungkan dalam pengelolaan pesisir. 
Demikian pula hal-hal yang bersifat ekstrim, misalnya badai dan gelom-
bang pasang, juga harus diperhitungkan dalam pengelolaan pesisir. 

Aspek kelima, keterpaduan sains dengan manajemen. Mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim perlu didasarkan pada input data dan 
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informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan 
rekomendasi bagi pengambil keputusan dengan mempertimbangkan 
kondisi, karakteristik sosial-ekonomi budaya, kelembagaan, dan bio-
geofisik lingkungan setempat. Data dan informasi ilmiah tersebut 
menjadi dasar dalam membuat prediksi atau skenario perubahan iklim, 
peta kerawanan, kajian kerentanan,  risiko dampak perubahan iklim 
serta strategi adaptasinya.

Perlu dicatat, dampak perubahan iklim seperti kenaikan paras 
muka air laut, badai, dan gelombang pasang di wilayah pesisir sekecil 
apapun akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi 
masyarakat pesisir. Dalam beberapa hal dampak tersebut dapat berupa 
kerusakan infrastruktur (seperti jalan, listrik, pelabuhan, dan air minum) 
serta kerusakan sarana dan prasarana perikanan (kapal, alat tangkap, 
pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, kawasan budidaya, 
pembenihan ikan, dan lain sebagainya). 

Namun demikian, untuk beberapa aspek seperti nilai budaya, religius, 
dan estetika pantai, kerusakannya sulit dihitung dengan uang. Untuk 
itu, aset sumber daya manusia dan infrastruktur yang berada di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilindungi. Perlindungan tersebut 
merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah 
dengan cara mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi. 

Hirarki Perencanaan dan Implementasinya
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hirarki perencanaan 
pengelolaan wilayah pesisir terpadu meliputi empat hal seperti pada 
Gambar 4.57.

a.    Rencana strategis
Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk 

perencanaan pembangunan melalui penetapan isu, visi, misi, tujuan, 
sasaran, strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator pengelolaan 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat termasuk isu perubahan 
iklim serta strategi mitigasi dan adaptasinya. Dalam menentukan isu 
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Gambar 4.57 Hirarki perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-
pulau kecil secara terpadu.

pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya mempertimbangkan isu potensi 
wilayahnya tetapi juga harus memasukkan adanya isu perubahan iklim. 
Demikian juga dalam menentukan strategi untuk mencapai visi dan misi 
tidak hanya terpaku pada strategi pemanfaatan potensi sumberdaya 
alam yang ada di wilayah pesisir tetapi juga harus memuat strategi 
penanganan yang berupa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 
wilayah pesisir.

b.    Rencana zonasi
Dokumen ini memberikan arah penggunaan sumber daya tiap-

tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan 
pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya boleh 
dilakukan setelah memperoleh izin. Dalam hal ini penetapan struktur 
dan pola ruang mempertimbangkan dampak skenario perubahan iklim 
terutama terhadap kenaikan paras muka air laut, badai, dan hempasan 
gelombang pasang.
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Di dalam Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada bagian ketiga pasal 9 ayat 
3 diamanatkan bahwa perencanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, 
dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan 
dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi 
dan social budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud fungsi perlindungan dalam Pasal 9 ayat 3 tersebut 
termasuk perlindungan terhadap ancaman bahaya kenaikan paras 
muka air laut. Oleh karena itu dalam upaya menata kembali ruang 
wilayah pesisir rawan kenaikan paras muka air laut untuk keperluan 
adaptasi disarankan mengikuti beberapa prinsip dasar penataan ruang 
guna meminimasi risiko bahaya kenaikan paras muka air laut. Ke-7 
prinsip itu adalah:

1.  Kenali kawasan pesisir rawan kenaikan paras muka air laut 
sebagai ancaman bahaya.

2.  Kenali bentuk dan tipe wilayah pesisir (landai terjal, berbatu, 
berpasir, dan lain-lain.

3.  Identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir (perikanan, 
pariwisata, permukiman, transportasi, dan lain-lain). 

4.  Identifikasi kebutuhan kawasan konservasi dan perlindungan 
bencana (mangrove, hutan pantai,  sand dune, dan lain-lain). 

5.  Kenali karakter/fungsi sarana dan prasarana wilayah yang 
ditempatkan (break water,  pelabuhan, bangunan tinggi, dan 
lain-lain.

6.  Kenali karakter sosial-budaya serta sosial-ekonomi wilayah 
pesisir (menentukan kerentanan dan risiko).

7.  Kembangkan konsep zonasi/penataan ruang dengan mem-
pertimbangkan keindahan, keberaturan dan keselamatan.

Zonasi merupakan kebijakan publik sebagai penterjemahan 
rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir secara keruangan 
(spatial), dalam rangka mengop-timasikan kepentingan antar para 
pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Zonasi juga 
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memadukan secara spatial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, 
baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan agar 
bersinergi positif dan tidak saling mengganggu. Disamping itu dalam 
menyusun zonasi wilayah pesisir harus mempertimbangkan ancaman 
bencana termasuk ancaman kenaikan paras  air  laut. Secara skematis 
rencana zonasi ideal yang telah memasukkan ancaman bahaya kenaikan 
paras muka air laut disajikan dalam Gambar 4.58.

Gambar 4.58 Pembagian zonasi pemanfaatan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang telah 
mempertimbangkan kenaikan paras muka air laut. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa zona pemukiman, persawahan, 
dan pertambakan terltak pada jarak tertentu dengan menerapkan 
peraturan sempadan pantai guna mengantisipasi ancaman bahaya 
kenaikan paras muka air laut di masa-masa yang akan datang.
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Secara prinsip, baik UU No 26/2007 maupun UU No 27/2007 
menekankan perlunya penataan ruang dan zonasi yang memperhatikan 
ancaman bahaya.  Bahkan secara eksplisit pertimbangan pengesahan 
UU No 26/2007 adalah secara geografis Indonesia berada pada kawasan 
rawan bencana sehingga memerlukan penataan ruang yang berbasis 
mitigasi bencana. 

Dalam pengaturan lebih lanjut, khususnya untuk ancaman bencana 
yang berasal dari laut, UU No 27/2007 memberikan arahan yang lebih 
terperinci khususnya dalam penetapan zonasi kawasan pesisir dan laut. 
UU No 26/2007 juga menyatakan bahwa ruang laut dan pengelolaannya 
diatur oleh undang-undang tersendiri. Dengan demikian secara prinsip, 
dasar kedua UU tersebut memiliki kesamaan.

Namun demikian, terdapat perbedaan peristilahan yang perlu dipa-
hami agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam implementasi-
nya. UU No 26/2007 mengatur perencanaan zonasi sebagai alat pengen-
dali pemanfaatan ruang. Terdapat dua istilah penting dalam rencana 
tata ruang yaitu rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana struktur ruang mencakup rencana permukiman dan 
rencana jaringan sarana prasarana kegiatan sosial ekonomi. Rencana 
pola ruang berisi rencana distribusi peruntukan ruang untuk kawasan 
lindung dan budidaya. Istilah zonasi dalam tata ruang berisi persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap zona 
dalam rencana rinci tata ruang. 

Hal ini berbeda dengan istilah rencana zonasi dalam UU No 27/2007 
yang berisi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan 
strategis nasional, dan alur laut. Zonasi ini lebih mendekati definisi pola 
ruang dalam UU No 26/2007, yaitu distribusi peruntukan ruang untuk 
budidaya dan lindung. UU No 27/2007 menyatakan bahwa rencana 
zonasi merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil.

Perbedaan mendasar lainnya, secara nature UU No 26/2007 mengatur 
ruang di darat dengan interkonektivitas sumber daya yang lebih statis. 
Sedangkan UU No 27/2007 mengatur ruang di wilayah pesisir yang 
terdiri dari daratan dan perairan dengan interkonektivitas sumber daya, 



Menyiasati Perubahan Iklim 293

4

antarpengguna, dan kondisi alamiah yang dinamis.  Potensi konflik 
antarpengguna akibat kompetisi pemanfaatan ruang dan dampak satu 
kegiatan ke kegiatan lainnya sangatlah tinggi. Sehingga, rencana zonasi 
wilayah pesisir harus mempertimbangkan keterkaitan ekosistem darat 
dan laut serta aspek bioekoregion. 

Lalu bagaimana implementasi kedua pengaturan tersebut di wilayah 
pesisir, khususnya dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim? 
Mengingat wilayah pesisir memiliki dua kawasan yang berbeda yaitu 
kawasan daratan dan perairan, maka  agar konsisten dengan pengaturan 
kedua UU tersebut, untuk kawasan daratan digunakan istilah struktur 
dan pola ruang. Sedangkan untuk kawasan perairan digunakan istilah 
zonasi.

Secara praktik, tentu saja yang paling ideal adalah baik zonasi maupun 
tata ruang disusun dalam waktu yang bersamaan dan dengan tim yang 
sama. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Selain efisiensi waktu, 
tenaga dan biaya, juga memudahkan dalam harmonisasi dan integrasi 
Keuntungan lain, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. 
Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penetapan 
seperti itu tidaklah sulit dilakukan.

Secara konseptual, mengingat wilayah pesisir mencakup kawasan 
daratan dan perairan, maka prinsip-prinsip pengelolaan pesisir terpadu 
harus diikuti dalam perencanaan struktur ruang  dan pola ruang di 
kawasan darat serta rencana zonasi di kawasan pesisir. Prinsip integrasi 
antara ekosistem darat dan laut serta antara science dan management 
menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang dan zonasi 
wilayah menyangkut: 

1) Mengetahui pola dan karakteristik wilayah pesisir yang akan 
disusun penataan ruang dan zonasinya secara ekobiofisik, sosial 
ekonomi, dan budaya.

2) Menentukan pola ruang di darat apakah kompatibel atau tidak 
dengan zonasi di kawasan perairan.

3) Mengevaluasi dampak kegiatan dalam blok-blok zona tata ruang 
dengan zonasi kawasan perairan dan habitat-habitat pesisir 
penting misalnya mangrove, terumbu karang, dan lamun.
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4) Dampak skenario kenaikan paras muka air laut untuk wilayah 
tersebut terhadap rencana struktur dan pola ruang di kawasan 
daratan.

5) Menentukan kawasan setback atau sempadan pantai yang perlu 
dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam rencana pola ruang 
di darat sebagai adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

Sementara itu, prinsip integrasi horizontal dan vertikal memastikan 
bahwa rencana tata ruang dan zonasi wilayah pesisir mengacu pada 
tiga hal. Pertama, prioritas pembangunan daerah dalam RPJP sebagai 
landasan bagi penyusunan rencana tata ruang di darat dan zonasi di 
perairan pesisir.

Kedua, nilai strategis wilayah pesisir dan potensi utama yang akan 
dikembangkan sehingga baik tata ruang maupun zonasinya mendukung 
ke arah sana. Ketiga, kesesuaian antara struktur ruang dan pola ruang di 
darat dengan rencana pemanfaatan kawasan perairan pesisir. 

Ketiga hal tersebut tentu saja akan sulit dilakukan jika perencanaan 
tata ruang dilaksanakan tidak secara bersamaan dengan penyusunan 
rencana zonasi. 

c.    Rencana pengelolaan
Dokumen ini memuat susunan kerangka kebijakan prosedur 

dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan 
keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai 
kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di 
zona yang telah ditetapkan. Dalam hal ini termasuk koordinasi mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim.

d.    Rencana aksi
Dokumen ini merupakan tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan 
jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi 
untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi 
pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya 
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guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. Dokumen ini juga memuat 
rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Implementasi dari hirarki tersebut adalah semua aktivitas pem-
bangunan di wilayah pesisir dilakukan dengan kaidah mengurangi 
dampak perubahan iklim. Selain itu, hal itu juga dilakukan untuk 
mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kerusakan, baik yang 
diakibatkan oleh aktivitas tersebut maupun perubahan iklim. 

Dokumen perencanaan juga memberikan kejelasan tentang tujuan 
pembangunan yang akan dilakukan serta strategi yang akan dipakai se-
perti pedoman pengelolaan dan penyusunan zonasi. Dokumen peren-
canaan juga dapat menjadi alat bagi evaluasi dan analisis atas berbagai 
usulan proyek baik dari pemerintah maupun investor apakah sudah 
memenuhi kaidah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau tidak. 

Terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah 
pesisir, dokumen perencanaan pada praktiknya memberikan arahan bagi 
banyak hal. Di antaranya pengelolaan wilayah pesisir, desain zona yang 
tepat, mitigasi dan adaptasi yang benar dan terpadu, serta didukung 
oleh kegiatan-kegiatan aksi dari seluruh sektor dan stakeholder. 

Jelas bahwa kerusakan akibat perubahan iklim di wilayah pesisir pa-
ling besar menimpa kawasan-kawasan permukiman dan perekonomian 
seperti industri, budidaya perikanan, pertanian, perhubungan, dan pari-
wisata. Karena itu kegiatan-kegiatan tersebut harus ditempatkan pada 
lokasi yang aman dari dampak perubahan iklim. Selain itu, penempatan 
kegiatan juga harus mempertimbangkan perlunya ruang bagi ekosis-
tem pesisir untuk melakukan adaptasi akibat kenaikan paras muka air 
laut.

Mangrove misalnya, akan bermigrasi ke arah daratan sebagai 
respon naiknya paras muka air laut. Namun kenyataannya ia tak mampu 
berpindah hidup karena di kawasan dibelakangnya adalah permukiman, 
industri, pertambakan, dan lain sebagainya. 

Atas dasar itulah, semua kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang 
di kawasan pesisir harus mempertimbangkan setidaknya empat hal. 
Pertama, perlindungan sumber daya alam sebagai penyangga dampak 
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kegiatan, termasuk lahan basah, daerah genangan, estuari, pantai, 
daerah berbukit pasir, serta habitat ikan dan biota laut, yang semuanya 
terdapat di kawasan pesisir dan lautan. 

Kedua, kegiatan di wilayah pesisir seminimal mungkin mencegah 
dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan erosi. Ketiga, 
kerawanan bahaya gelombang badai dan di kawasan yang cenderung 
terpengaruh dan rentan kerusakan oleh kenaikan paras muka air laut, 
penurunan lahan, dan intrusi air laut. Keempat, perencanaan secara 
komprehensif, konservasi dan pengelolaan bagi kehidupan biota laut, 
serta budidaya perairan dalam kawasan pesisir dan lautan. 

Adalah menjadi harapan kita semua sasaran pengaturan peman-
faatan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tercapai. Karena itu 
perlu dirumuskan perangkat insentif dan disinsentif. Tujuannya, meng-
arahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan 
fungsi kawasan. 

Pemberian insentif bertujuan memberikan rangsangan terhadap 
kegiatan yang menunjang fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 
yang sesuai dengan tujuan zonasi/penataan ruang yang dijabarkan 
dalam rencana zonasi/tata ruang. Sedangkan perangkat disinsentif 
adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi/tata 
ruang atau yang bersifat merusak atau mengganggu kelestarian 
lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir terpadu tersebut 
akan memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi semua 
stakeholder. Dampaknya, bisa bersifat langsung dan jangka panjang 
baik lingkungan maupun ekonomi.

Aspek Lingkungan 
Ekosistem pesisir sebagai tempat dan media kegiatan manusia 

merupakan salah satu bagian yang akan mendapatkan dampak positif 
dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir terpadu. Pengalaman 
pembangunan selama ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan yang 
rawan berdampak bagi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan itu an-
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tara lain: 
• Industri-industri berat termasuk industri-industri logam non-ferrous, 

pabrik besi dan baja, pabrik peleburan, serta industri petroleum dan 
petrokimia termasuk minyak dan gas.

• Industri-industri penghasil bahan baku termasuk kegiatan pengga-
lian dan penambangan, industri-industri kehutanan (penebangan, 
proses pengolahan kayu,  pemilikan hutan, dan penebangan hutan 
mangrove), serta kegiatan perikanan.

• Kegiatan infrastruktur termasuk bendungan, jalan dan jembatan, 
instalasi pembangkit listrik (minyak, nuklir, batubara, hidroelektrik, 
dan panas bumi), pelabuhan, resor, bandara, hotel, artificial beach, 
serta kegiatan reklamasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut seringkali menimbulkan degradasi 
terhadap kualitas lingkungan pesisir. Kita dapat dengan mudah 
menyaksikan banyaknya kerusakan ekosistem pesisir yang diakibatkan 
oleh berbagai aktivitas tersebut. Bahkan seringkali kegiatan-kegiatan 
tersebut didanai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang 
notabene memiliki pengalaman dan dukungan tenaga ahli yang cakap. 

Pelaksanaan kebijakan yang berbasis mitigasi dan adaptasi peru-
bahan iklim tidak hanya meningkatkan kualitas ekosistem pesisir tapi 
juga meningkatkan keberlanjutan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir. 
Hal ini penting karena hampir semua aktivitas manusia di wilayah pe-
sisir menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan jasa-jasa ling-
kungan. 

Sebut saja ketika membuka tambak secara besar-besaran. Apa 
boleh buat hutan mangrove pun dibabat untuk diganti menjadi 
tambak. Perlakuan ini serta merta menghilangkan tameng alami dalam 
meredam gelombang pasang akibat perubahan iklim.

Di sisi lain, kapasitas penyerapan CO2 oleh mangrove di wilayah 
pesisir juga menurun drastis. Belum lagi masalah kualitas perairan dan 
kapasitas asimilasi ekosistem yang terus merosot. Pencemaran pun 
mudah terjadi. 

Cara berusaha semacam ini hanya menghasilkan “prestasi” sesaat. 
Cepat atau lambat tambak itu akan hancur akibat luapan kenaikan 
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paras muka air laut dan terjangan gelombang pasang dan banjir akibat 
curah hujan yang tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim. 

Bukan apa-apa, lingkungan sudah tidak mampu lagi mendukungnya 
baik dalam menyediakan media, nutrisi, stok, maupun mengasimilasi 
limbah yang masuk ke perairan. Kerusakan lingkungan ini akan menjadi 
sangat mahal kalau kita juga memperhitungkan nilai investasi, tenaga 
kerja, produksi yang hilang, dan rehabilitasi yang diperlukan. 

Selain itu, hilangnya mangrove sekaligus memperburuk dampak 
perubahan iklim di wilayah pesisir tersebut. Erosi pantai akan semakin 
menjadi-jadi dan permukiman nelayan menjadi lebih terpapar terhadap 
hempasan badai dan gelombang pasang. Naiknya paras muka air laut 
juga akan diikuti oleh intrusi air laut karena tidak ada vegetasi mangrove 
yang menahannya.

Di sinilah peran kunci para perencana pembangunan di pesisir 
dan pulau-pulau kecil. Perencana dituntut untuk bisa menciptakan 
harmonisasi pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim sehingga dari kegiatan atau proyek yang terpisah-pisah tersebut 
dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Aspek Sosial Ekonomi 
Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kota besar di 

Indonesia berada di wilayah pesisir. Wilayah ini menampung aktivitas 
sosial dan ekonomi yang sangat besar. Nilai investasi di wilayah pesisir 
pun sangat besar. Ia menggerakkan perekonomian wilayah, regional, 
bahkan nasional.

Potensi besar itu kini terancam oleh adanya perubahan iklim. 
Kita belum bisa membayangkan betapa rumitnya konflik yang bakal 
terjadi. Sebelum fenomena perubahan iklim saja, riak-riak konflik mulai 
bemunculan di sana-sini.

Mari kita lihat dalam pembuatan break water yang digarap oleh 
pengusaha guna melindungi resor atau hotel miliknya untuk melindungi 
ancaman gelombang pasang. Di satu sisi, resor atau hotelnya memang 
aman. Namun dampak sampingan dari upaya itu menyebabkan erosi di 
bagian kawasan pantai lainnya. 
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Kalau erosi ini menggerus permukiman, pabrik, dan sarana budidaya 
tentu saja kerugiannya malah jauh lebih besar lagi. Betapa tidak, 
masyarakat bisa kehilangan  mata pencaharian. Daya beli pun menurun. 
Efek dominonya adalah runtuhnya perekonomian setempat. Kondisi 
sosial ekonomi masyarakat pun babak belur.

Karena itulah perlu bijaksana dalam mengelola kawasan pesisir. Ar-
tinya, pengelolaannya haruslah berbasis mitigasi dan adaptasi peruba-
han iklim. Dengan begitu, ia mampu memberikan perlindungan ekono-
mi dari ancaman bencana dan kerusakan akibat perubahan iklim. 

Perlu ditatat, kegiatan industri, pariwisata, perhubungan, dan 
budidaya perikanan intensif di wilayah pesisir sangat tergantung 
pada suplai bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan komunikasi. Saling 
ketergantungan tersebut sangat rentan terhadap dampak perubahan 
iklim seperti badai tropis, erosi pantai, dan gelombang pasang. 

Di sinilah pentingnya mitigasi dan adaptasi. Bukan apa-apa,  melalui 
upaya tersebut, berbagai aktivitas perekonomian dan elemen-elemen 
yang rentan tadi dapat dilindungi. Dengan demikian, pembangunan 
ekonomi dapat dijaga kelanjutannya.

Begitu juga di kawasan pesisir yang punya multi potensi wisata,  
budaya, dan pusat perekonomian seperti di Makassar, Manado, Batam, 
dan Bali. Melalui kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, seperti 
yang telah diuraikan sebelumnya banyak manfaat dapat dipetik. 

Aset-aset sosial budaya dan keagamaan di wilayah pesisir dapat 
terlindungi. Potensi konflik antarpemanfaat sumber daya wilayah pesisir 
juga berkurang. Di samping itu, kepastian investasi lebih terjamin karena 
penempatan kegiatan dan regulasinya sudah mengantisipasi kerusakan 
akibat perubahan iklim. 

Manfaat lainnya tercipta efisiensi dan penghematan anggaran 
negara. Ini penting karena jika terjadi kerusakan lingkungan pesisir 
akibat perubahan iklim maka banyak biaya harus dikeluarkan untuk 
merehabilitasinya. 
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Berbagai Sosialisasi
Lalu, bagaimana agar masyarakat mengerti dan paham terhadap 

dampak perubahan iklim di kawasan pesisir  dan pulau-pulau kecil? 
Kuncinya, perlu dilakukan sosialisasi agar mereka lebih paham dan 
sadar terhadap kondisi, kerentanan, dan kerawanan perubahan iklim di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jangkauan sosialisasi  harus sampai ke pelosok-pelosok daerah yang 
padat penduduknya dan rawan bencana akibat perubahan iklim. Me-
todenya pun perlu dilakukan dengan cara yang lebih menarik. Sosiali-
sasi dapat dilakukan baik melalui media cetak, elektronik, leaflet, komik 
maupun brosur. 

Sosialisasi dan penyuluhan harus dilakukan secara berkesinambungan 
dan terus-menerus sampai dicapai tingkat pengetahuan masyarakat 
yang optimal tentang perubahan iklim. Sosialisasi ini diharapkan dapat 
mengubah budaya masyarakat di daerah rawan bencana supaya lebih 
waspada. Paling tidak mereka sadar bahwa mereka berada di daerah 
rawan perubahan iklim.

Upaya memberikan sosialisasi bisa dimulai sejak usia dini (siswa 
Sekolah Dasar). Agar materi sosialisasi itu menarik maka bisa dikemas 
dalam bentuk cerita komik yang memang digemari anak-anak seperti 
yang telah dibuat tim dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 
dalam memberikan sosialisasi tentang bencana.

Salah satu alternatif lain yang tidak kalah penting adalah melalui 
media yang benar-benar merakyat seperti pengajian akbar, wayang 
(cemblong, golek, orang, atau kulit), ketoprak, dangdut, atau kesenian 
daerah lainnya. Melalui cara penyampaian yang berakar pada budaya 
lokal, perubahan iklim bisa dengan mudah mereka pahami.

Banyak keuntungan sosialisasi dengan pendekatan budaya lokal. 
Selain disampaikan dengan cara menghibur, mereka lebih mudah 
memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan. Selain itu, cara ini 
juga menciptakan lapangan kerja bagi sektor informal seperti penjual 
makanan kecil, pekerja seni, dan lain sebagainya.

Pengalaman DKP dalam melakukan sosialisasi bencana termasuk 
perubahan iklim di berbagai daerah melalui media hiburan dangdut 
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dan kesenian yang berakar pada budaya setempat misalnya, perlu terus 
digalakkan di masyarakat yang memang menyukai seni tersebut. Bukan 
apa-apa, daya tarik hiburan semacam ini bisa menjadi magnet bagi 
ribuan masyarakat.

Di tengah-tengah hiburan itulah, kita bisa menyampaikan  penjelasan 
tentang perubahan iklim dengan bahasa yang mudah ditangkap oleh 
mereka. Dengan demikian, mereka bisa mengenal gejala, karakteristik, 
ciri-ciri, dan dampak dari perubahan iklim. Dari sini mereka mendapat 
pengetahuan mengenai cara-cara menyelamatkan diri dari bencana 
akibat perubahan iklim tersebut. 

Jangan lupa, buatlah agar sosialisasi tersebut lebih menyentuh 
nurani mereka. Caranya, juru penyuluh bisa menambahkan materi nilai-
nilai keagamaan yang menerangkan hubungan di antara manusia, alam, 
dan lingkungannya. 

Gambar 4.59  Sosialisasi perubahan iklim bagi masyarakat luas bisa 
dilakukan dengan menggunakan hiburan yang berakar 
pada budaya lokal.
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Mengatasi Risiko Perubahan Iklim 
Perlu Rencana Strategis 

dan Rencana Aksi Daerah 

Tidaklah mudah membangun kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil di Indonesia pada situasi iklim yang mengalami 
perubahan. Karena itu, kegiatan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim perlu disertakan dalam merencanakan 
pembangunan. Upaya tersebut harus diwujudkan dalam 
suatu dokumen rencana strategis dan rencana aksi daerah.

Banyak pihak mengakui, membangun kawasan pesisir dan 
pulau-pulau kecil di Indonesia perlu upaya ekstra. Maklum, 
kalau tak cermat dan hati-hati, dampak perubahan iklim bakal 

memporakporandakan usaha yang telah dibangun.
Dengan demikian, sejak tahap perencanaan harus didesain dengan 

memperhatikan faktor tersebut. Itu berarti upaya mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, serta 
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Agar hal itu terwujud, 
diperlukan dokumen perencanaan strategis dan rencana aksi perubahan 
iklim daerah agar risiko dampak perubahan iklim dapat diminimalkan. 

Terkait pengurangan risiko bencana (termasuk akibat perubahan 
iklim), setidaknya ada dua payung hukum yang kita miliki. Pertama, 
Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. UU ini dipertegas dengan tiga peraturan turunannya. 
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Kedua, UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil. Di situ dimuat juga mitigasi bencana dan kerusakan 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

UU No 24/2007 dan UU No. 27/2007 mengamanatkan bahwa 
pemerintah  mempunyai tanggung jawab melindungi seluruh aset 
berupa sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada dari ancaman 
bencana, termasuk bencana akibat perubahan iklim. Sementara itu, 
masyarakat juga punya hak dan kewajiban.

Hak masyarakat adalah memperoleh informasi, pendidikan, pelati-
han, perlindungan, berperan serta dalam perencanaan dan  berpartisi-
pasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kewajibannya adalah 
menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara ke-
seimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup, 
sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana termasuk aki-
bat perubahan iklim.

Partisipatif dan Terpadu
Lalu, mengapa rencana strategis dan rencana aksi daerah menjadi 

demikian pentingnya? Sebab, kedua hal tersebut merupakan 
perencanaan strategis dan rencana aksi  dengan pendekatan partisipatif 
dan terpadu. Rencana tersebut dibuat untuk memastikan upaya-upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat menjadi arus utama, sejak 
perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. 

Penyusunan rencana tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah 
paradigma dalam penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim agar risiko dampak perubahan iklim dapat dikurangi. Bayangkan, 
selama ini dalam menghadapi risiko perubahan iklim kita lebih bersifat 
responsif atau reaktif. Sebaliknya, pendekatan proaktif dan preventif 
masih sangat jarang dilakukan. Padahal, pendekatan yang proaktif dan 
preventif lebih mujarab dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 

Penyusunan rencana strategis dan rencana aksi daerah (RS-RAD) 
perlu mengacu beberapa landasan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim, baik secara global maupun nasional dengan memberikan 
penekanan pada kondisi kebencanaan dan nilai-nilai sosial-budaya 
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masyarakat lokal (daerah). Secara umum, tujuan penyusunan RS-RAD 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman semua pihak tentang pentingnya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mengurangi risiko 
dampak perubahan iklim.

b. Meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim di wilayah .

c. Mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintahan, 
antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

d. Memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan pe-
merintah atau pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyara-
kat tentang strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Beberapa strategi harus dikembangkan sebagai panduan untuk 
menjabarkan program ke dalam rencana-rencana kegiatan.  Berbagai 
strategi itu meliputi pencegahan perubahan iklim, pengurangan 
dampak perubahan iklim, pengurangan aspek kerentanan, peningkatan 
aspek ketahanan, dan  pendanaan rencana. Sementara itu, strategi 
pelaksanaan rencana dirumuskan untuk mengarahkan implementasi 
rencana aksi secara konsisten sesuai rencana instansi sektor dan 
stakeholder lainnya.  

Strategi adopsi dan pelembagaan dokumen dirumuskan untuk 
memperkuat status legalitas dokumen. Selain itu, strategi tersebut juga 
untuk memantapkan kedudukan dan fungsi dokumen RS-RAD mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan 
dan penganggaran daerah. 

Perlu juga dikembangkan strategi pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi pelaksanaan rencana. Monitoring dilakukan untuk memantau 
pelaksanaan rencana dengan memanfaatkan sistem informasi dan 
beberapa indikator berupa indikator input, proses, dan keluaran. 

Sementara itu, strategi evaluasi dipakai untuk mengetahui keber-
hasilan rencana aksi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Hasil-hasil kegiatan evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas 
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program, mempercepat implementasi dan mencapai target sesuai 
dengan indikator sasaran, serta meninjau kembali kebijakan, program 
dan rencana kerja. 

Evaluasi dilakukan beberapa tahap meliputi tahunan, pertengahan 
jangka waktu rencana, akhir, dan insidentil. Peninjauan kembali RS-RAD 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diperlukan jika menyangkut dua 
hal. 

Pertama, hasil evaluasi merekomendasikan pentingnya penyesuaian 
beberapa aspek rencana terkait dengan dinamika pembangunan 
daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, ada beberapa 
masalah baru yang muncul di dalam rentang waktu perencanaan.

Rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang meng-
gambarkan penjabaran rencana-rencana kegiatan ke dalam tujuan 
spesifik, sasaran, indikator keluaran, dampak (hasil), lokasi kegiatan, serta 
tahapan pencapaiannya melibatkan semua pemangku kepentingan 
(stakeholders). Penyelenggaraan rencana aksi mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim dilakukan melalui manajemen program yang 
meliputi mekanisme kepemimpinan, koordinasi, pertanggungjawaban, 
kemitraan, keterlibatan masyarakat sipil, dan mobilisasi sumber daya.

Hal terpenting dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
adalah terbangunnya komitmen semua instansi dan pihak yang terkait 
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama 
dan komunikasi yang harmonis antar-stakeholder. Lebih jauh diperlukan 
jejaring yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat, organisasi 
sosial, perguruan tinggi, media masa, dunia usaha, dan lembaga-
lembaga internasional, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan 
daerah terhadap perubahan iklim dapat terwujud secara maksimal.

Bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan
Jelas bahwa dokumen RS-RAD mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim perlu dipertahankan konsistensinya. Untuk itulah dokumen 
tersebut perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan 
daerah yaitu tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
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menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat daerah.

Dokumen semacam ini juga berfungsi sebagai instrumen yang akan 
dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam pe-
laksanaan kegiatan pengurangan risiko akibat perubahan iklim sampai 
dengan beberapa tahun ke depan, baik oleh pemerintah daerah, swasta, 
maupun masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu maka dokumen terse-
but haruslah: (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah, dan (b) dilaksanakan secara konsi-
sten oleh masing-masing sector, baik daerah maupun pusat.

Pada dasarnya, integrasi dokumen RS-RAD mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim harus sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan 
pembangunan yang ada, yakni sesuai dengan UU No. 25/2004 (lihat 
Gambar 4.60). Di situ terlihat bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen 
tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RS-RAD sebagai input 
dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. 

Namun demikian, yang tetap harus menjadi perhatian adalah peran 
Bappeda selaku badan pengkoordinasi di daerah. Bappeda memainkan 
peran yang sangat penting. Ia bisa saja memfasilitasi terlaksananya 
berbagai rencana aksi yang sudah disepakati dalam dokumen. Mereka 
juga bisa mengharmonisasikan dengan perencanaan yang sudah ada 
antara lain RPJMD dan RKPD. 

Instansi-instansi sektor lalu memastikan bahwa dokumen SKPD telah 
menampung muatan renstra mitigasi, me-review, mengesahkan, atau 
menolak berbagai kegiatan yang tidak sejalan dengan kebijakan dan 
program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah disepakati 
bersama. Ilustrasi pemuatan isi renstra mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim dalam RPJMD dan dalam penyusunan RKPD dapat dilihat Gambar 
4.61.
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Gambar 4.60 Kedudukan rencana strategis dan rencana aksi daerah 

(RS-RAD) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan 
penganggaran keuangan daerah.
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Gambar 4.61   Ilustrasi pemuatan rencana strategis dan rencana aksi 
daerah (RS-RAD) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
dalam penyusunan RPJMD.
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Keterangan:
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RAPBN : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Renstra-K/L : Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja K/L : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA K/L : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra-SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renja-SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAD : Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
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Adaptasi sea level rise dan gelombang ekstrim 
di Pantai Losari, Makassar yang berfungsi untuk wisata.

Foto: Departemen Kelautan dan Perikanan.
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Analisis Bahaya dan Kerentanan 
dalam Mengelola Kawasan Pesisir

Mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil haruslah 
menyertakan analisa bahaya dan kerentanan terhadap 
perubahan iklim. Paradigma baru ini diyakini mampu 
menuai banyak manfaat. Selain bisa memanfaatkan potensi 
sumber daya alam secara berkelanjutan, pendekatan semacam 
itu juga mampu meminimalkan dampak negatif dari kenaikan 

paras muka air laut.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam 
mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah 
satunya adalah dengan memperhatikan potensi bencana, baik 

akibat alam maupun ulah manusia, termasuk perubahan iklim yang 
telah, sedang, dan akan terjadi di wilayah tersebut. 

Dengan begitu, ada manfaat ganda yang bisa diperoleh. Di satu sisi, 
kita dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di kawasan 
tersebut. Di sisi lain, kita bisa  mengurangi risiko atau dampak bencana, 
termasuk kenaikan paras muka air laut. 

Karena itu sangatlah penting melakukan analisa risiko dampak 
perubahan iklim, termasuk di dalamnya adalah menganalisa risiko 
akibat kenaikan paras muka air laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Analisis semacam ini sangat berguna bagi pemerintah, pemerin-
tah daerah, dan masyarakat dalam menyusun program pengelolaan 
wilayah pesisir terpadu. 
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Selain itu, hasil analisis risiko juga memberikan pilihan alternatif 
adaptasi yang dapat dilakukan beserta untung-ruginya. Hasil-hasil 
tersebut selanjutnya menjadi masukan dan input dalam penyusunan 
rencana strategis, penentuan zonasi wilayah pesisir, rencana pengelolaan, 
dan rencana aksi (lihat Gambar 5.1). Ketika isu kenaikan paras muka air 
laut sudah terakomodasi dalam rencana strategis maka kegiatan yang 
terkait dengan adaptasinya, baik secara fisik maupun nonfisik, dapat 
dijaga keberlanjutan dana dan komitmen kebijakannya. 

Gambar 5.1  Kegiatan analisa risiko kenaikan paras muka air laut dalam 
penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir 
terpadu.

Secara spasial atau keruangan, sebaran bahaya penggenangan, ele-
men-elemen yang rentan, dan potensi risiko yang ada dapat dituang-
kan dalam rencana zonasi. Kawasan-kawasan dengan elevasi rendah di 
sepanjang pesisir sebaiknya tidak dialokasikan untuk kegiatan peman-
faatan. Kawasan seperti ini lebih baik direhabilitasi habitat dan konser-
vasinya, misalnya dengan menanam vegetasi pantai atau mangrove. 

Lain lagi dengan kawasan yang sudah terdapat kegiatan pemanfaatan. 
Pada kondisi ini pemerintah dapat memberikan pengarahan untuk 
kegiatan adaptasinya. Pemerintah juga harus berani besikukuh untuk 
tidak memberikan izin bagi pemanfaatan baru. Sebut saja misalnya 
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tidak mengeluarkan izin mendirikan  bangunan (IMB), izin budidaya, 
dan lain-lain.

Pemanfaatan informasi spasial sangatlah luas. Ia juga dapat dijadikan 
masukan dalam menentukan kawasan sempadan pantai atau setback 
sebagaimana diatur dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dari sinilah lalu diatur soal kelembagaan dan mekanisme yang 
berhubungan dengan koordinasi dan pengaturan lainnya. Ini juga 
diakomodasikan dalam rencana pengelolaan.  Berbagai pilihan kegiatan 
adaptasi yang dihasilkan melalui kajian objektif dan rasional melalui 
analisis risiko tersebut kemudian menjadi bagian dari rencana aksi 
pengelolaan wilayah pesisir di daerah tersebut. 

Dengan demikian, kenaikan paras muka air laut akan menjadi salah 
satu isu yang akan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dalam satu program payung pengelolaan wilayah pesisir 
terpadu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa isu perubahan iklim 
menjadi bagian dari isu pembangunan di wilayah pesisir. 

Penempatan isu perubahan iklim dalam payung pengelolaan pesisir 
terpadu juga memberikan banyak keuntungan antara lain:
r  Memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan rencana nasional, 

provinsial, dan lokal untuk mengatasi dampak perubahan iklim 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara mengurangi 
potensi risiko terhadap manusia, pemanfaatan yang ada, fasilitas 
sosial ekonomi, dan ekosistem penting.

r  Memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil tidak menambah kerentanan dan 
risiko terhadap perubahan iklim, khususnya kenaikan paras muka 
air laut.

r	Meningkatkan koordinasi dan dukungan kelembagaan, pendanaan, 
dan kebijakan.

r	Mengurangi duplikasi dan pemborosan kegiatan antar berbagai 
sektor.

r	Memfasilitasi diskusi dan konsultasi publik secara lebih luas, 
termasuk mengatasi potensi konflik pemanfaatan yang akan 
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memperburuk dampak perubahan iklim.
r	Memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat 

melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan perguruan 
tinggi secara menyeluruh mencakup aspek sosial, ekonomi, dan 
lingkungan.

Tantangan bagi Pembuat Keputusan
Risiko akibat perubahan iklim didefinisikan sebagai kerugian, baik 

berupa korban jiwa, kerusakan harta benda, maupun lingkungan yang 
mungkin timbul akibat perubahan iklim. Menilai risiko suatu wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim merupakan 
tantangan bagi para pembuat keputusan. 

Mengapa demikian? Sebab, hal itu membutuhkan integrasi dari 
skenario perubahan iklim yang kompleks dan perkiraan kerugian yang 
biasanya disajikan dalam bentuk peta-peta dan analisis teknik kawasan 
secara spesifik (site-specific). Dari sini bisa diketahui pula kerugian harta 
benda, sosial-ekonomi, dan sumber daya lingkungan. 

Untuk mengetahui tingkat risiko di suatu wilayah maka perlu 
dilakukan analisis risiko guna meneliti dan mengkaji proses-proses alam 
yang dapat menjadi sumber ancaman bencana akibat perubahan iklim. 
Dengan demikian, hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah 
dan pemerintah daerah dalam merancang upaya-upaya mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim, baik secara fisik maupun nonfisik.

Risiko biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor bahaya (hazard) dan 
kerentanan (vulnerability). Bahaya (hazard) adalah suatu kejadian atau 
peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan 
atau kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Dalam hal 
perubahan iklim, bahaya yang mengancam wilayah pesisir di antaranya 
adalah kenaikan paras muka air laut, banjir, dan erosi. 

Kerentanan (vulnerability) adalah kondisi atau karakteristik biologis, 
geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyara-
kat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi ke-
mampuan masyarakat tersebut mencegah, meredam, mencapai kesia-
pan, dan menanggapi dampak tertentu. Oleh karena itu seiring dengan 
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berjalannya waktu kerentanan biasanya selalu berubah (dinamis) sesuai 
dengan perkembangan penduduk dan wilayah serta perubahan ling-
kungan hidupnya.

Unsur-unsur dalam kerentanan adalah kerentanan suatu wilayah 
baik dari segi fisik, lingkungan, sosial-budaya maupun ekonomi misalnya 
bangunan, infrastruktur jalan, jaringan air minum, pipa minyak, jaringan 
listrik, kependudukan dan perekonomian (pariwisata, perikanan, 
pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya). Jika kedua faktor (bahaya 
dan kerentanan) itu dituangkan secara spasial maka akan  menghasilkan 
peta risiko seperti secara skematis terlihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Skema risiko yang dipengaruhi oleh parameter bahaya 
dan kerentanan.

Analisa Bahaya Kenaikan Paras Muka Air Laut
Analisa bahaya adalah sebuah gambaran tentang tingkat potensi 

bahaya yang dapat terjadi sewaktu–waktu. Analisa bahaya sangat 
berguna untuk mengevaluasi ancaman bahaya terhadap bangunan, 
struktur baru, atau tata guna lahan yang akan dikembangkan di suatu 
wilayah dan  mempelajari karakter bahaya bagi masyarakat yang tinggal 
di suatu wilayah. 

Analisa bahaya kenaikan paras muka air laut disiapkan dengan 
terlebih dahulu mempertimbangkan kawasan genangan. Untuk 
menandakan daerah yang mudah tergenang, kondisi gaya-gaya yang 
mempengaruhi, kondisi fasilitas dan lainnya harus dispesifikkan dalam 
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pembuatan analisa bahaya. Selain itu, simulasi dengan berbagai skenario 
untuk memprediksi daerah penggenangan juga harus dilakukan. 

Analisis tingkat bahaya dari suatu daerah terhadap kenaikan 
paras muka air laut memerlukan setidaknya dua alat bantu.  Pertama, 
pemodelan skenario kenaikan paras muka air laut. Kedua, aplikasi 
teknik Sistem Informasi Geografis dalam melakukan analisis bahaya. 
Dalam teknis pelaksanaannya, berbagai metode statistik sederhana 
juga diperlukan untuk melengkapi aspek ilmiah dalam melakukan 
pembobotan untuk analisis tingkat bahaya suatu daerah terhadap 
kenaikan paras muka air laut

Secara umum analisis bahaya kenaikan paras muka air laut dijelaskan 
dalam diagram alir seperti disajikan pada Gambar 5.4.

Berdasarkan diagram tersebut, jelas bahwa tahap awal yang 
perlu dikerjakan adalah dengan membuat dua jenis peta, yakni peta 
topografi dan citra dari Satelit yang memiliki resolusi tinggi dengan 
ketelitian kurang dari 1 meter. Hasil rekaman dari angkasa ini lalu 
dikoreksi agar lebih akurat. Untuk Indonesia, saat ini masih sangat sulit 
untuk memperoleh data citra satelit dan data  yang mumpunyai interval 
elevasi tanah kurang dari 1 m. 

Gambar 5.3  Ilustrasi kondisi setelah terjadi kenaikan paras muka air 
laut.
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Gambar 5.4 Diagram alir analisis model daerah bahaya kenaikan paras 
muka air laut.

Genangan
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Tahap berikutnya dilakukan survei lapangan untuk verifikasi 
pemetaan dan perolehan data elevasi yang akurat di beberapa posisi. 
Dari kegiatan ini kita bisa membuat peta bahaya kenaikan paras muka air 
laut atau peta genangan berdasarkan Digital Elevation Model (DEM).

DEM menjelaskan bentuk dan rupa relief permukaan bumi yang 
melibatkan data elevasi dalam bentuk digital. DEM terdiri dari data 
elevasi suatu permukaan yang disusun dalam bentuk grid. 

DEM dapat dibuat dengan melakukan interpolasi dari titik-titik 
sampel yang memiliki nilai elevasi. Proses interpolasi nilai elevasi 
untuk setiap piksel pada grid dari titik-titik sampel dapat dilakukan 
dengan suatu proses disebut gridding atau spatial interpolation seperti  
ditunjukkan pada Gambar 5.5. 

Gambar 5.5 Proses pembuatan Digital Elevation Model (DEM).



320 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

5

DEM di suatu wilayah studi ini lalu dikompilasi dengan melakukan 
interpolasi nilai elevasi dari peta kontur skala 1 : 1.000 dengan interval 
kontur kurang dari 1 meter. Berdasarkan analisis kontur wilayah pesisir 
yang dibangun melalui DEM, maka distribusi luas dan tinggi genangan 
secara spasial dapat diperoleh dengan mudah.

Dibawah ini diberikan contoh hasil analisa bahaya kenaikan paras 
muka air laut di Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Analisa tersebut 
dibuat dengan asumsi bahwa tidak ada upaya adaptasi terhadap 
kenaikan paras muka air laut di daerah tersebut selama kurun waktu 
100 tahun kedepan.

Analisis Bahaya Kenaikan Paras Muka Air Laut di Kota 
Pekalongan

Berdasarkan hasil survei, akibat perubahan iklim maka terjadi 
kenaikan paras muka air laut di pantai utara (Pantura) Jawa antara 6-
10 mm/tahun. Ini berarti bahwa di pesisir Kota Pekalongan terdapat 
ancaman bahaya kenaikan paras muka-air laut antara 6-10 mm/tahun. 

Berdasarkan analisis kontur melalui DEM dan asumsi terjadi 
kenaikan paras muka air laut rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka dapat 
dibuat peta genangan kenaikan paras muka air laut di pesisir Kota 
Pekalongan dalam berbagai kurun waktu seperti terlihat pada Gambar 
5.7. Sedangkan pada Gambar 5.6 menunjukkan kondisi pantai Kota 
Pekalongan sebelum terjadi kenaikan paras muka air laut.

Dari Gambar 5.7 terlihat bahwa SLR untuk 100 tahun ke depan 
sebesar 80 cm  akan merangsek ke darat pesisir Kota Pekalongan sejauh 
2,79 km dari garis pantai.
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Gambar 5.6 Kondisi pantai Kota Pekalongan saat ini sebelum terjadi 
kenaikan paras muka air laut.

Gambar 5.7 Peta genangan akibat kenaikan paras muka air laut di 
Kota Pekalongan  setelah 20 hingga 100 tahun.
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Analisis Bahaya Kenaikan Paras Muka Air Laut di Kota 
Semarang

Berdasarkan hasil survei, akibat perubahan iklim maka terjadi 
kenaikan paras muka air laut di pantai utara (Pantura) Jawa antara 6-
10 mm/tahun. Ini berarti bahwa di pesisir Kota Semarang terdapat 
ancaman bahaya kenaikan paras muka-air laut antara 6-10 mm/tahun. 

Berdasarkan analisis kontur melalui DEM dan asumsi terjadi kenaikan 
paras muka air laut rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka dapat dibuat 
peta genangan kenaikan paras muka air laut di pesisir Kota Semarang 
dalam berbagai kurun waktu seperti terlihat pada Gambar 5.8.  

Gambar 5.8 Peta genangan akibat kenaikan paras muka air laut di 
Kota Semarang  setelah 20 hingga 100 tahun.

Dari Gambar 5.8 terlihat bahwa, SLR untuk 100 tahun ke depan 
sebesar 80 cm akan merangsek ke daratan pesisir Kota Semarang sejauh 
4,49 km dari garis pantai.
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Analisis Kerentanan
Tingkat kerentanan di suatu pantai dapat dilakukan dengan 

menggunakan model skoring atau penilaian. Untuk itu diperlukan suatu 
tolok ukur agar penilaian dapat lebih objektif dalam penentuan tingkat 
kerusakan tersebut. Hal ini membutuhkan keahlian khusus sehingga 
dapat melakukan engineering judgment yang andal dalam melihat suatu 
perubahan yang terjadi di daerah pantai. 

Perubahan pantai tidak bisa dilihat dalam keadaan sesaat, namun 
harus diamati dalam suatu kurun waktu tertentu. Kondisi pantai yang 
terjadi sesaat tidak berarti pantai tersebut tidak stabil. Hal ini mengingat 
dalam analisis dinamika pantai dikenal keseimbangan dinamis daerah 
pantai. Keseimbangan dinamis berarti kondisi pantai yang  apabila 
ditinjau pada suatu kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun) tidak 
terjadi perubahan yang tetap, namun pada waktu-waktu tertentu 
pantai tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi iklim di wilayah 
tersebut. 

Menilai kerentanan merupakan tantangan bagi para pembuat kepu-
tusan. Sebab,  hal ini membutuhkan integrasi dari skenario perubahan 
iklim yang kompleks dan perkiraan kerugian yang biasanya disajikan 
dalam bentuk peta-peta dan analisis teknik kawasan spesifik (site-spe-
cific). Dari penilaian kawasan spesifik dan perkiraan kerugian, kajian 
kerentanan yang ideal dapat mengidentifikasikan berbagai potensi 
yang tidak hanya mengenai kerugian jiwa dan harta benda tapi juga 
mencakup kerugian ekonomi, sosial, dan sumber daya lingkungan yang 
signifikan.

Untuk melakukan hal ini, pembuat keputusan memerlukan informasi 
dan alat yang mudah untuk diakses serta dapat mengintegrasikan 
sejumlah dataset. Karena kerentanan kawasan dapat didefinisikan baik 
dari terminologi fisik maupun ekonomi, penilaian kerentanan yang 
realistis juga harus meliputi masukan dari para pembuat keputusan dan 
stakeholders. 

Tanpa informasi atau alat seperti itu, para pembuat keputusan 
dengan dukungan keuangan dan sumber daya manusia yang terbatas 
akan mengenyampingkan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
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dan mendahulukan isu yang lebih mendesak seperti keamanan publik, 
pengangguran, dan pelayanan dasar.

Dalam teknik penilaian kerentanan, pendekatan tambahan diper-
lukan sehingga kemampuan integratif sistem informasi geografi (SIG) 
sesuai pada tingkat lokal dan menampilkan karakter lingkungan wilayah 
pesisir yang unik. Pendekatan-pendekatan tersebut harus mudah 
dilakukan dan dikaji kerentanannya dalam suatu konteks pemulihan 
kawasan yang lebih luas. 

Hasil kajian kerentanan yang komprehensif dapat digunakan 
untuk banyak hal. Sebut saja mendukung upaya pengurangan potensi 
kerugian kawasan pesisir, meningkatkan kemampuan untuk merespon 
dan memulihkan diri dari suatu peristiwa. Dengan demikian, analisa 
semacam ini mampu meningkatkan daya pulih keseluruhan terhadap 
perubahan iklim di masa mendatang.

Saat ini ada beberapa metode dalam menentukan tingkat kerentanan 
kenaikan paras muka air laut di wilayah pesisir. Salah satunya adalah 
analisa tingkat kerentanan yang dikembangkan oleh United State of 
Geological Service (USGS, 2007). 

Metode yang telah diterapkan di wilayah pesisir yang berhadapan 
dengan Samudra Pasifik itu tampaknya layak dipertimbangkan untuk 
diterapkan di Indonesia. Bukan apa-apa, posisi geografi Indonesia juga 
berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Walaupun demikian, 
metode tersebut perlu disesuaikan. Dengan kata lain, diperlukan 
penelitian mendalam sebelum metode itu diterapkan di Indonesia. 

Dalam analisis kerentanan ini, variabel yang digunakan terkait de-
ngan lingkungan fisik adalah: geomorfologi, laju erosi pantai, kemiring-
an pantai, kenaikan muka air laut relatif, tinggi gelombang rata-rata, dan 
kisaran tinggi pasang surut.

Kondisi geomorfologi dapat diperoleh dari Badan Koordinasi Survei 
dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) serta Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Geologi. Klasifikasi geomorfologi ini didasarkan atas 
tingkat kerentanan pantai terhadap bencana di daerah kajian. Untuk 
mengetahui seberapa besar perubahan garis pantai di lokasi kajian 
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dilakukan analisa proses sedimentasi dan abrasi dengan menggunakan 
citra satelit.

Kemiringan pantai akan mempengaruhi tinggi-rendahnya keren-
tanan di wilayah pesisir. Semakin rendah dan landai suatu pantai maka 
kian rentan pantai tersebut terhadap kenaikan paras muka air laut. 

Variabel lain yang mempengaruhi kerentanan suatu pantai adalah 
besar-kecilnya kenaikan muka air laut, rata-rata tinggi gelombang, dan 
rata-rata kisaran tinggi pasang surut. Semakin tinggi kenaikan muka air 
laut dan rata-rata tinggi gelombang, kian rentan pantai tersebut. Selain 
itu, semakin kecil rata-rata kisaran tinggi pasang surut, maka kian rentan 
pula pantai itu.

Tingkat kerentanan dari segi lingkungan fisik itu lalu diklasifikasikan 
menjadi 5 tingkatan bahaya, yakni sangat kecil, rendah, sedang, tinggi, 
dan sangat tinggi. 

Namun demikian, untuk lebih memudahkan penerapannya di 
Indonesia, pembobotan itu perlu disederhanakan. Tabel 5.1 menunjukkan 
pembobotan masing-masing variabel yang telah disederhanakan. 

Dibawah ini diberkan contoh hasil analisa kerentanan akibat 
kenaikan paras muka air laut di Kota Pekalongan dan Kota Semarang. 
Analisa tersebut dibuat dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan 
penggunaan lahan dan upaya adaptasi terhadap kenaikan paras muka 
air laut di daerah tersebut selama kurun waktu 100 tahun kedepan.
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Tabel 5.1 Tingkatan kerentanan dari segi lingkungan fisik setelah 
disederhanakan

Variabel
Rendah Sedang Tinggi

1 2 3

Geomorfologi Pantai berbatu, 
pantai 
bertebing

Estuari, laguna, 
pantai berkrikil

Pantai berpasir,  
berteluk, 
berlumpur, rawa 
payau, delta, 
mangrove, 
terumbu karang

Erosi/akresi pada garis 
pantai (m/tahun)

> 1 -1,0 - 1,0 > -1

Kemiringan pantai 
(%)

> 1,9 0,6 – 1,9 < 0,6

Perubahan elevasi 
muka air relatif 
(mm/tahun)

< 1,8 1,8 – 3,4 > 3,4

Rata-rata tinggi 
gelombang (m)

< 1,1 1,1 – 2,6 > 2,6

Rata-rata kisaran 
pasang surut (m)

> 4,0 2,0 – 4,0 < 2,0

Sumber USGS, 2007, dimodifikasi.

Analisis Kerentanan Kenaikan Paras Muka Air Laut di 
Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil skoring untuk tingkat kerentanan akibat kenaikan 
paras muka air laut saat ini dengan menggunakan metode USGS (2007) 
di wilayah pantai Kota Pekalongan didapatkan rata-rata nilai kerentanan 
sebesar 2,3. Angka tersebut dikategorikan sebagai daerah dengan 
kerentanan tinggi. (Gambar 5.9).

Kondisi geomorfologi berupa pantai berpasir, erosi pantai yang 
mencapai  lebih dari 1 m/tahun, rata-rata kisaran pasang surut 0,7 m, 
ditambah dengan proyeksi kenaikan paras muka air laut relatif lebih 
besar dari 3,4 mm/th menyumbangkan nilai yang cukup tinggi untuk 
tingkat kerentanan di wilayah tersebut.
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Analisis Kerentanan Kenaikan Paras Muka Air Laut di 
Kota Semarang

Berdasarkan hasil skoring untuk tingkat potensi bahaya di wilayah 
Pantai Maron, Kota Semarang didapatkan rata – rata nilai potensi bahaya 
sebesar 2,3 dimana nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah dengan 
kerentanan tinggi (Gambar 5.10). Kondisi geomorfologi berupa pantai 
berpasir, rata–rata kisaran pasut yaitu 0,9 m dan ditambah dengan 
proyeksi kenaikan muka air laut relatif lebih besar dari 3,4 mm/th 
menyumbangkan nilai yang cukup tinggi untuk tingkat potensi bahaya 
di wilayah tersebut.

Gambar 5.9 Analisis kerentanan dari segi lingkungan fisik di Pantai 
Krematorium, Kota Pekalongan.
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Gambar 5.10  Analisis kerentanan dari segi lingkungan fisik di Pantai 
Maron, Kota Semarang.
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Analisis Risiko 
Kenaikan Paras Muka Air Laut

Analisis risiko terhadap kenaikan paras muka air laut 
merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan 
iklim. Bukan apa-apa, analisa semacam ini bisa dipakai 
untuk menentukan urutan prioritas dalam menangani 

kerusakan di kawasan pantai.

Di bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai analisis bahaya 
dan kerentanan. Ketika  tingkat bahaya dan kerentanan 
diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat 

risiko wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kenaikan paras 
muka air laut. 

Analisis risiko merupakan instrumen penting karena dapat 
digunakan untuk menentukan urutan prioritas penanganan kerusakan 
daerah pantai. Sebab, kita tidak bisa menentukan urutan prioritas 
penanganan kerusakan tersebut hanya berdasarkan analisa bahaya dan 
analisa kerentanan. Maklum, bobot kerusakan dan tingkat kepentingan 
masing-masing kerusakan setiap tempat dan kasus tidaklah sama. 

Secara sederhana, nilai risiko merupakan nilai perkalian antara po-
tensi bahaya dan kerentanan. Artinya, bila suatu daerah memiliki poten-
si bahaya yang tinggi namun nilai kerentanannya rendah, maka daerah 
tersebut belum tentu memiliki nilai risiko tinggi. Begitu juga bila suatu 
daerah memiliki nilai kerentanan pantai yang tinggi, sedangkan nilai 
potensi bahayanya rendah maka daerah tersebut juga kurang berisiko.
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Setidaknya ada empat variabel yang perlu dianalisa untuk 
mendapatkan nilai risiko akibat kenaikan paras muka air laut. Ke-4 
variabel yang dinilai tingkat risiko kerusakannya adalah sosial-ekonomi, 
infrastruktur, penggunaan lahan pesisir, dan ekosistem.

Metode penentuan tingkat kerentanan pantai dapat mengacu 
pada Pedoman analisa daerah rawan bencana dan perubahan iklim 
versi Ministry for Environment,  New Zeland Goverment (2008). Dalam 
pedoman tersebut, variabel-variabel yang digunakan dalam analisa 
potensi bahaya adalah:

a. Kondisi sosial dan ekonomi yang meliputi:
n	Jumlah permukiman
n	Jumlah penduduk yang terkena dampak
n	Jumlah korban jiwa
n	Kondisi perekonomian
n	Pelayanan jasa (penting maupun komersial)

b. Kondisi infrastruktur
c. Penggunaan lahan pesisir untuk pertanian dan pertambakan
d. Kondisi ekosistem yang mencakup:
n Sebaran vegetasi pantai
n Sebaran hutan mangrove dan lahan basah
n Sebaran terumbu karang
n Lokasi muara sungai

Sebaran dan kepadatan permukiman menjadi salah satu faktor 
yang mempengaruhi kerentanan kenaikan paras muka air laut yang 
akan terjadi. Permukiman penduduk selain menggambarkan tingkat 
kepadatan penduduk juga menggambarkan sebaran tempat hunian. Hal 
itu akan mempengaruhi tingkat kerugian akibat kenaikan paras muka 
air laut, baik dari segi kerugian jiwa maupun kerugian harta benda.

Kementerian Lingkungan Hidup, Selandia Baru (2008), membagi 
tingkat risiko kerusakan menjadi lima kelas, yakni tidak signifikan, kecil, 
sedang, signifikan, dan besar. Untuk Indonesia, tampaknya tingkatan 
tersebut perlu disederhanakan menjadi tiga kelas, yakni  ringan, sedang, 
dan berat. Hubungan atau skala dasar penentuan risiko yang telah 
disederhanakan itu dapat dilihat pada Tabel 5.2.
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Tabel 5.2 Tingkat risiko pantai akibat kenaikan paras muka air laut.

No Penerima 
Dampak

Konsekuensi (dampak)

Kecil Sedang Besar
1 2 3

1. Perpindahan 
penduduk 
(jumlah 
permukiman)

< 50 50 – 100 > 100

2. Penduduk < 10 10 – 25 > 25 

3. Penduduk 0 1 – 5 > 5

4. Dampak ekonomi Kerugian eko-
nomi skala se-
dang terhadap 
sejumlah kecil 
pengusaha

Kerugian eko-
nomi skala se-
dang, terutama 
terhadap ban-
yak pengusaha

Kerugian ekono-
mi skala sangat 
besar termasuk 
melibatkan 
banyak orang 
dan/atau peru-
sahaan dan/atau 
pemerintahan 
setempat

5. Jasa pelayanan 
penting

Kerugian un-
tuk satu atau 
beberapa hari

Kerusakan un-
tuk beberapa 
hari sampai be-
berapa minggu

Kerugian jangka 
panjang yang 
sangat luas pada 
jasa pelayanan 

6. Infrastruktur Kerugian un-
tuk satu atau 
beberapa hari

Kerusakan un-
tuk beberapa 
hari sampai be-
berapa minggu

Kerusakan bagi-
an penting dari 
jaringan infra-
struktur sehing-
ga perlu pem-
bangunan ulang 
atau relokasi

7. Jasa pelayanan 
komersial

Kerugian un-
tuk satu atau 
beberapa hari

Kerusakan un-
tuk beberapa 
hari sampai be-
berapa minggu

Kerugian jangka 
panjang yang 
sangat luas pada 
jasa pelayanan

8. Ekosistem Kerusakan 
kecil pada 
beberapa 
sumber daya 
alam

Kerusakan 
sedang pada 
beberapa 
sumber daya 
alam

Kerusakan 
pada beberapa 
sumber daya 
alam secara 
keseluruhan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, Selandia Baru (2008); 
dimodifikasi 2008.
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Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan 8. 
Angka ini melambangkan 8 variabel. Walaupun dalam suatu pantai 
untuk suatu jenis kerusakan tidak ada jawabannya (yang berarti pada 
pantai tersebut tidak terdapat kerusakan untuk jenis tersebut), maka 
total rata-rata kerusakan tetap dibagi 8. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu pantai mengalami 
kompleksitas masalah yang tinggi, maka untuk masing-masing jenis 
kerusakan akan memberikan kontribusi nilai terhadap nilai rata-
rata akhir yang tinggi pula. Secara matematis, pernyataan ini dapat 
diformulasikan sebagai berikut:

Dibawah ini disajikan contoh hasil analisa risiko kenaikan paras muka 
air laut di Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Analisa tersebut dibuat 
dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan tata guna lahan dan upaya 
adaptasi terhadap kenaikan paras muka air laut di daerah tersebut 
selama kurun waktu sampai 100 tahun kedepan. Besaran kerugian 
dalam rupiah juga diasumsikan dengan harga satuan saat ini.

Analisis Risiko di Kota Pekalongan
Kawasan pantai di Pekalongan merupakan contoh menarik dalam 

menentukan nilai risiko. Berdasarkan penghitungan, nilai risiko terhadap 
kenaikan paras muka air laut di kota penghasil batik itu  rata-rata 2,4. 
Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah dengan risiko pantai besar. 
(Gambar 5.11) 

Artinya, konsekuensi dampak dari kenaikan paras muka air laut yang 
paling terkena dampak adalah infrastruktur dan jumlah penduduk. 
Selain itu, daerah permukiman dan jasa pelayanan juga terkena dampak 
yang cukup besar. Kenaikan paras muka air laut dan erosi pantai itu 
menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan bangunan 
pelindung pantai di beberapa lokasi di sekitar Pantai Kota Pekalongan.
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Berdasarkan analisis kontur di wilayah pesisir kota Pekalongan 
dengan menggunakan  digital elevation model (DEM), dan diasumsikan 
terjadi kenaikan paras muka air laut rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka 
dapat dibuat peta genangan kenaikan paras muka air laut di pesisir Kota 
Pekalongan. Peta genangan akibat kenaikan paras muka air laut di Kota 
Pekalongan untuk 20 hingga 100 tahun yang akan datang dapat dilihat 
pada Gambar 5.7. 

Peta ini lalu di-overlay (ditumpangtindihkan) dengan peta tata guna 
lahan, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi pesisir. Hasilnya, dapat 
diketahui luas dampak yang terkena pengaruh kenaikan paras muka air 
laut pada kurun waktu tertentu seperti ditunjukkan pada Gambar 5.12 
sampai Gambar 5.16.

Gambar 5.12 menunjukkan, wilayah pesisir Kota Pekalongan yang 
tergenang setelah kenaikan paras muka air laut (sea level rise atau 
SLR) dalam 20 tahun mendatang sebesar 16 cm. Melalui hitungan 
sederhana,  ruas jalan raya yang terpengaruh oleh SLR mencapai 1,454 
km. Sementara itu, sebanyak 1.592 rumah, 104 ha sawah, dan 111 ha 
tambak bakal terpengaruh oleh air asin.

Gambar 5.11  Analisis kerentanan di pantai Kota Pekalongan.
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Gambar 5.12 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat SLR di 
Kota Pekalongan setelah 20 tahun.

Gambar 5.13 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat SLR di 
Kota Pekalongan setelah 40 tahun.
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Gambar 5.14 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat kenaikan 
paras muka air laut di Kota Pekalongan setelah 60 
tahun.

Gambar 5.13 menunjukkan, wilayah pesisir Kota Pekalongan yang 
tergenang setelah SLR dalam 40 tahun ke depan sebesar 32 cm. Akibat 
fenomena ini, ruas jalan raya yang terpengaruh oleh SLR mencapai 1,60 
km. Sementara itu, sejumlah 2.156 unit rumah, 158 ha sawah dan 165 ha 
tambak bakal terpengaruh oleh air asin.

Berdasarkan analisis Gambar 5.14, luas genangan wilayah pesisir 
Kota Pekalongan akibat SLR setelah 60 tahun ke depan sebesar 48 
cm. Melalui hitungan sederhana maka dapat dihitung ruas jalan yang 
terpengaruh oleh SLR yaitu 1,74 km. Di samping itu,  sebanyak 3.249 
rumah, 262 ha sawah, dan 196 ha tambak bakal terpengaruh oleh air 
asin.

Jika kita tidak mampu mengerem laju SLR maka dalam 80 tahun 
ke depan kondisi Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 5.15. 
Berdasakan peta tersebut, terlihat bahwa genangan di wilayah pesisirnya 
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Gambar 5.15  Peta penggunaan lahan yang terendam akibat SLR di 
Kota Pekalongan setelah 80 tahun.

Gambar 5.16  Peta penggunaan lahan yang terendan akibat SLR di 
Kota Pekalongan setelah 100 tahun.
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dengan SLR 64 cm kian meluas. 
Fenomena itu mengimbas ke berbagai aspek. Ruas jalan raya yang 

terpengaruh oleh SLR misalnya, bertambah menjadi 2,34 km. Selain 
itu, sebanyak 4.356 rumah, 364 ha sawah, dan 214 ha tambak bakal 
terpengaruh oleh air asin.

Dalam jangka waktu 100 tahun ke depan malah lebih parah lagi 
jika tidak ada upaya yang serius untuk memperlambat laju SLR. Coba 
saja amati Gambar 5.16. Dari situ terlihat bahwa luas genangan wilayah 
pesisir semakin bertambah dengan SLR 80 cm. 

Akibat genangan tersebut, ruas jalan raya yang terpengaruh oleh 
SLR mencapai 4,16 km.  Sementara itu, sebanyak 6.860 unit rumah, 504 
ha sawah, dan 217 ha tambak bakal terpengaruh oleh air asin.

Secara grafis, ruas jalan, jumlah rumah, luas sawah, dan  luas tambak 
yang terpengaruh SLR setelah 20 tahun sampai 100 tahun disajikan 
pada Gambar 5.17 hingga Gambar 5.20.

Sementara itu, risiko pantai Kota Pekalongan apabila dikonversi 
dengan nilai rupiah dengan asumsi harga saat ini disajikan pada Gambar 
5.21 hingga Gambar 5.24.

Gambar 5.17 Panjang jalan yang tergenang akibat SLR di Kota 
Pekalongan.



338 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

5

Gambar 5.18 Jumlah rumah yang tergenang akibat SLR di Kota 
Pekalongan.

Gambar 5.19 Luas sawah yang tergenang akibat SLR di Kota 
Pekalongan.
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Gambar 5.20 Luas tambak yang tergenang akibat SLR di Kota 
Pekalongan.

Gambar 5.21 Risiko kerugian dalam rupiah akibat rusaknya jalan.
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Gambar 5.23 Risiko kerugian dalam rupiah akibat rusaknya sawah.

Gambar 5.22 Risiko kerugian dalam rupiah akibat rusaknya rumah.
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Gambar 5.24 Risiko kerugian dalam satuan rupiah akibat rusaknya 
tambak.

Analisis Risiko di Kota Semarang
Kawasan pantai di Semarang juga merupakan contoh menarik 

dalam menentukan nilai risiko. Berdasarkan penghitungan, nilai risiko 
terhadap kenaikan paras muka air laut di kota penghasil batik itu  rata-
rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah dengan risiko 
pantai besar. (Gambar 5.25) 

Gambar 5.25  Analisa kerentanan di Pantai Kota Semarang
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Artinya, konsekuensi dampak dari kenaikan paras muka air laut yang 
paling terkena dampak adalah infrastruktur dan jumlah penduduk. 
Selain itu, daerah permukiman dan jasa pelayanan juga terkena dampak 
yang cukup besar. Kenaikan paras muka air laut dan erosi pantai itu 
menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan bangunan 
pelindung pantai di berberapa lokasi di sekitar Pantai Kota Pekalongan.

Berdasarkan analisis kontur di wilayah pesisir kota Pekalongan 
dengan menggunakan  digital elevation model (DEM), dan diasumsikan 
terjadi kenaikan paras muka air laut rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka 
dapat dibuat peta genangan kenaikan paras muka air laut di pesisir Kota 
Pekalongan. Peta genangan akibat kenaikan paras muka air laut di Kota 
Semarang  untuk 20 hingga 100 tahun yang akan datang dapat dilihat 
pada Gambar 5.8. 

Peta ini lalu di-overlay (ditumpangtindihkan) dengan peta tata guna 
lahan, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi pesisir. Hasilnya, dapat 
diketahui luas dampak yang terkena pengaruh kenaikan paras muka air 
laut pada kurun waktu tertentu seperti ditunjukkan pada Gambar 5.26 
sampai Gambar 5.30.

Gambar 5.26 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat SLR di 
Kota Semarang setelah 20 tahun.
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Gambar 5.27 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat SLR di 
Kota Semarang setelah 40 tahun.

Gambar 5.28 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat kenaikan 
paras muka air laut di Kota Semarang setelah 60 tahun.



344 M E N Y I A S AT I  P E RU BA H A N  I K L I M

5

Gambar 5.29 Peta penggunaan lahan yang terendam akibat SLR di 
Kota Semarang setelah 80 tahun.

Gambar 5.30 Peta penggunaan lahan yang terendan akibat SLR di 
Kota Semarang setelah 100 tahun.
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Gambar 5.26 menunjukkan, wilayah pesisir Kota Semarang yang 
tergenang setelah kenaikan paras muka air laut (sea level rise atau SLR) 
dalam 20 tahun mendatang sebesar 16 cm. Akibatnya,  ruas jalan lokal 
yang terpengaruh oleh SLR mencapai sekitar 32,152 km. Sementara 
itu, sebanyak 3.522 rumah, 64,3 ha sawah, dan 2.149 ha tambak bakal 
terpengaruh oleh air asin.

Gambar 5.27 menunjukkan, wilayah pesisir Kota Semarang yang 
tergenang setelah SLR dalam 40 tahun ke depan sebesar 32 cm. Akibat 
fenomena ini, ruas jalan lokal yang terpengaruh oleh SLR mencapai 
56,747. Sementara itu, sejumlah 7.027 unit rumah, 159 ha sawah dan 
2.615 ha tambak bakal terpengaruh oleh air asin.

Berdasarkan analisis Gambar 5.28, luas genangan wilayah pesisir 
Kota Semarang akibat SLR setelah 60 tahun ke depan sebesar 48 cm. 
Melalui hitungan sederhana maka dapat dihitung ruas jalan lokal yang 
terpengaruh oleh SLR yaitu 96,159 km. Di samping itu,  sebanyak 13.776 
rumah, 269,6 ha sawah, dan 2.725,7 ha tambak bakal terpengaruh oleh 
air asin.

Jika kita tidak mampu mengerem laju SLR maka dalam 80 tahun 
ke depan kondisi Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 5.29. 
Berdasakan peta tersebut, terlihat bahwa genangan di wilayah pesisirnya 
dengan SLR 64 cm kian meluas. 

Fenomena itu mengimbas ke berbagai aspek. Ruas jalan lokal yang 
terpengaruh oleh SLR misalnya, bertambah menjadi 191,872 km. Selain 
itu, sebanyak 33.583 rumah, 359,9 ha sawah, dan 2.798,5 ha tambak 
bakal terpengaruh oleh air asin.

Dalam jangka waktu 100 tahun ke depan malah lebih parah lagi 
jika tidak ada upaya yang serius untuk memperlambat laju SLR. Coba 
saja amati Gambar 5.30. Dari situ terlihat bahwa luas genangan wilayah 
pesisir semakin bertambah dengan SLR 80 cm. 

Akibat genangan tersebut, ruas jalan lokal yang terpengaruh oleh 
SLR mencapai 285 km. Sementara itu, sebanyak 56.250 unit rumah, 437 
ha sawah, dan 2.858,5 ha tambak bakal terpengaruh oleh air asin.

Untuk mengetahui secara lebih detil kecenderungan ruas jalan, 
kawasan permukiman, luas sawah, dan  luas tambak yang terpengaruh 
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SLR setelah 20 tahun sampai 100 tahun disajikan pada Gambar 5.31  
hingga Gambar 5.34.

Gambar 5.31 Panjang jalan yang tergenang akibat SLR di Kota 
Semarang.

Gambar 5.32 Jumlah rumah yang tergenang akibat SLR di Kota 
Semarang.
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Gambar 5.33 Luas sawah yang tergenang akibat SLR di Kota 
Semarang.

Gambar 5.34 Luas tambak yang tergenang akibat SLR di Kota 
Semarang.
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Sementara itu, risiko pantai Kota Semarang apabila dikonversi 
dengan nilai rupiah dengan asumsi harga saat ini disajikan pada Gambar 
5.35 hingga Gambar 5.38.

Gambar 5.35  Risiko kerugian dalam rupiah akibat rusaknya jalan.

Gambar 5.36  Risiko kerugian dalam rupiah akibat rusaknya rumah.
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Gambar 5.37 Risiko kerugian dalam rupiah akibat rusaknya sawah.

Gambar 5.38 Risiko kerugian dalam satuan rupiah akibat rusaknya 
tambak.
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Sementara itu Analisis Kerentanan Infrastruktur bangunan pantai 
Akibat Perubahan Iklim untuk Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Mas  
Semarang, Jawa Tengah disajikan pada penjelasan dibawah ini

Kenaikan muka air laut rata-rata yang disebabkan oleh pengaruh 
perubahan iklim akan mempengaruhi  bertambahnya tinggi gelombang 
di suatu perairan laut. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika tidak 
dilakukan perhitungan yang memasukkan pengaruh kenaikan paras 
muka air laut pada saat konstruksi struktur bangunan pantai yang 
menyebabkan bertambahnya wave run-up seperti yang terjadi pada 
bangunan pelabuhan, breakwater, seawall, revetment, dan lain-lain. Oleh 
karena itu perencanaan bangunan pantai harus mempertimbangkan 
kemungkinan adanya SLR.

Berdasarkan formula Hudson’s  berat lapis lindung dapat dihitung 
berdasarkan rumus sebagai berikut.

W = berat satu unit batu (kg)
Gb = berat jenis batu (2.650 kg/m3)
KD = koefisien stabilitas
Sr = perbandingan berat jensi batu dan berat jenis air

Terdapat dua struktur bangunan yang digunakan sebagai studi 
kasus perhitungan, yaitu: 

1. Dinding Laut Vertikal (di sebelah timur banjir kanal barat)
2. Rubble Mound Breakwater Type (dekat TPI Tambak Lorok)

W =         
GbH3

        KD (Sr - 1)3 cot u
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Data-data yang digunakan untuk perhitungan adalah sebagai 
berikut :

Untuk dinding laut vertikal (di sebelah timur banjir 
kanal barat)

Dengan berat lapis lindung utama:

Berat jenis batu (Gb) = 2.650 t/m3

Berat jenis air (Ga) = 1.025 t/m3

Tinggi gelombang rencana (H) = 2.400 m
Koefisien stabilitas (KD) = 3.900
Relative specific gravity = 2.585
Kemiringan struktur = 2.5

Jadi :         

  = 0.942945264

Berat batu pelindung lapis utama = 1.000 kg

Data pasang surut :
1. Elevasi muka air tinggi (HWL) = + 1,26 m
2. Elevasi muka air rata-rata (MWL) = + 0,66 m
3. Elevasi muka air rendah (LWL) = + 0,06 m

Berdasarkan rumus tersebut, setelah dihitung hasilnya disajikan 
pada Gambar di bawah ini.

W =         
GbH3

        Kd (Sr - 1)3 cot u

W =  
Gb  

=
  2,65

        Ga       1,025
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1. Untuk dinding laut vertikal (di sebelah timur banjir kanal 
barat)

Gambar 5.39.  Pengaruh kenaikan muka laut terhadap kenaikan wave 
set-up.

Gambar 5.40  Pengaruh kenaikan muka laut terhadap kenaikan wave 
run-up pada dinding vertikal.
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Gambar 5.41 Pengaruh kenaikan muka laut terhadap penurunan 
angka aman (FS) struktur dinding pantai vertikal.

2. Rubble Mound Breakwater Type (dekat TPI Tambak Lorok)

Berat jenis pasangan batu         : 2200.00 Kg/m3

Elevasi dasar tempat struktur     : -0.250

Elevasi mercu struktur                : 2.500

Ketinggian struktur (H)                : 2.750 m

Lebar dasar struktur (B)    : 0.300 x H

Koefisien gesek dasar struktur  : 1.000
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Dari Gambar 5.39, terlihat bahwa kenaikan muka laut sangat 
berpengaruh terhadap kenaikan Wave set-up yang terdapat pada 
bangunan dinding laut vertikal sebelah pelabuhan (di sebelah timur 
banjir kanal barat Semarang). Dari perhitungan kenaikan muka laut 
rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka ketika  disimulasikan selama 20 
tahun kenaikan muka laut sebesar 16 cm terjadi kenaikan wave set-up 
sebesar 4,1 cm atau 10,59%, dan apabila dihitung selama 100 tahun 
dimana terjadi kenaikan muka laut sebesar 80 cm terjadi kenaikan wave 
set-up sebesar 10 cm atau 51,73%. Artinya bahwa semakin tinggi SLR 
nya maka kenaikan wave set-up nya juga semakin besar.

Sedangkan pengaruhnya terhadap Wave Run-up terlihat dari 
perhitungan kenaikan muka laut rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka 
ketika  disimulasikan selama 20 tahun kenaikan muka laut sebesar 
16 cm terjadi kenaikan Wave Run-up sebesar 7,7 cm atau 1,51%, dan 
apabila dihitung selama 100 tahun dimana terjadi kenaikan muka laut 

Gambar 5.42   Pengaruh kenaikan muka laut terhadap rasio 
peningkatan tinggi gelombang dan kebutuhan W (berat 
satu unit batu).



Analisa Risiko, Paradigma Baru Mengelola Kawasan Secara Terpadu 355

5

sebesar 80 cm terjadi kenaikan Wave Run-up sebesar 1,6 m atau 31,64%. 
Artinya bahwa semakin tinggi SLR nya maka Kenaikan wave run-up-nya 
juga semakin besar (Gambar 5.40).

Adapun pengaruhnya terhadap angka keamanan (FS) terlihat dari 
perhitungan kenaikan muka laut rata-rata sebesar 8 mm/tahun, maka 
ketika  disimulasikan selama 20 tahun kenaikan muka laut sebesar 16 
cm terjadi penurunan angka aman (FS) sebesar 0,37 cm atau 18,45 %, 
dan apabila dihitung selama 100 tahun dimana terjadi kenaikan muka 
laut sebesar 80 cm terjadi penurunan angka aman (FS)  sebesar 1,16 
m atau 57,67 %. Artinya bahwa semakin tinggi SLR nya maka angka 
keamanannya (FS) semakin rendah  (Gambar 5.41).

Pada bangunan pemecah gelombang pelabuhan Semarang Rubble 
Mound Breakwater Type (dekat TPI tambak lorok), dari hasil perhitungan 
Penurunan KD (Koefisien Stabilitas) serta terhadap rasio peningkatan 
tinggi gelombang dan kebutuhan W (berat satu unit batu) diperoleh 
hasil bahwa semakin tinggi SLR nya maka rasio peningkatan tinggi 
gelombang dan kebutuhan W juga meningkat (Gambar 5.42).
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Mangrove yang terancam mati karena selalu tergenang air laut di Ambon.
Foto: Subandono, 2008.
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pun model matematik. 

Untuk mendalami minatnya, berbagai pelatihan yang pernah ia ikuti 

antara lain Coastal Process Modeling di Denmark 1994 dan Integrated Coastal 

Management Leadership di Filipina 2002.  

Atas kepakarannya itu, ia diundang menjadi pembicara di berbagai semi-

nar, workshop, pelatihan, sosialisasi, dan penyadaran masyarakat, baik tingkat 

nasional maupun internasional. Pemikirannya tentang mitigasi bencana dan 

adaptasi perubahan iklim pernah dimuat di Suara Pembaruan, Kompas, Daily 

Investor, Jurnal Nasional, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Tempo, Gatra, dan 

Majalah Samudra. Pada tahun 2008 ia bersama Budiman menulis buku Hidup 

Akrab dengan Gempa dan Tsunami. Pada tahun 2009 ia bersama Firdaus Agung 

dan Budiman menulis buku Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. 

Bukunya yang berjudul Menyelamatkan Diri dari Tsunami mendapat award 

dari Japanese Society of Civil Engineer (JSCE) sebagai buku terbaik pada tahun 

2009 (The 2009 JSCE Book of The Year Award).
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Anggota organisasi profesi yang diikutinya antara lain Himpunan Ahli Teknik 

Hidraulik Indonesia, Japanese Society of Civil Engineer (JSCE), dan Masyarakat 

Penanggulangan Bencana Indonesia.

Mulai 2001 ia ditugaskan di Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai 

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran Laut hingga awal tahun 2003. 

Lalu sepanjang 2003 hingga awal 2005 dipercaya menjadi Kepala Sub Direktorat 

Mitigasi Lingkungan. Mulai 2005 hingga 2007 bertugas sebagai Kepala Sub Di-

rektorat Mitigasi Bencana dan Pencemaran Lingkungan. Sepanjang 2008 men-

jabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pesisir dan Lautan Terpadu. Ia 

juga pernah mengikuti simposium internasional di Oxford University, London. 

Sejak 2009, ia bekerja sebagai Direktur Pesisir dan Lautan pada Direktorat 

Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Di sela-sela kesibukannya ia juga mengajar di Universitas Indonesia 

dan Universitas Diponegoro. 

Menikah dengan Iim Susilawati, kini Alumnus PPRA-44 Lemhannas RI 2010 

ini dikaruniai tiga putri yaitu, Maulida Galih Pawestri, Naraini Nur Kimashita, dan 

Talitha Rahma Nur Aini.
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Budiman memulai karier di dunia 

jurnalistik di Suara Pembaruan pada  

2003 hingga 2010. Sejak Desember 

2011, ia menjadi Pemimpin Umum/

Redaksi Majalah Sains Indonesia. 

Sebelumnya, sarjana Agrometeo-

rologi Institut Pertanian Bogor (IPB) 

ini atas beasiswa dari Asia Foundation 

dan Harian Kompas pada 1992 

mengikuti Program Pascasarjana 

Jurnalistik di Lembaga Pers Dr 

Soetomo (LPDS) Jakarta selama 13 

bulan. Ia meraih gelar magister sains 

(M.Si) bidang Agroklimatologi dari IPB 

pada Februari 2006. Kini ia dipercaya 

sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Sains Indonesia.

Sebagai wartawan iptek, pria kelahiran Jepara, 29 Maret 1967 ini telah 

meliput berbagai ekspedisi, konferensi, dan seminar baik berskala nasional 

maupun internasional seperti di Oslo, Ottawa, Toronto, Los Angeles, Melbourne, 

Sidney, Canberra, Hobart, Pinang, Kuala Lumpur, Beijing, Tokyo, Kyoto, Bangkok, 

dan Singapura.

Dalam berbagai lomba karya tulis, ia tercatat 18 kali terpilih sebagai 

pemenangnya. Atas karya-karyanya itu, ia menerima berbagai penghargaan 

seperti dari IPB, UGM, Unibraw, LIPI, Departemen Kelautan dan Perikanan, 

Kantor Menristek, BPPT, Lapan, Bakosurtanal, RCTI, PT USI/IBM, serta Majalah 

Info Komputer. Ia juga pernah menerima Coastal Award (2002), serta Mina Bahari 

Press Award (2003 dan 2005) dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hingga kini ia menulis dan menyunting sebanyak 65 buku buku ilmiah 

populer antara lain Technology, Industry, and Trade in Indonesia, Terumbu Karang 

di Indonesia, Tragedi Leuwigajah, Tsunami, Hidup Akrab dengan Gempa dan 

Tsunami, serta Iptek Menguak Laut Indonesia. Ia juga sering diminta menjadi 

dewan juri pada berbagai lomba penulisan di media cetak.

Menikah dengan Mardiatul Aini, kini mereka dikaruniai empat putri; Nada 

Salsabila, Novsa Fakhira, Tania Adila, dan Raisa Pitas Malay.
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M Firdaus Agung mengawali 

karier sebagai peneliti di Lab Remote 

Sensing Matra Dirgantara pada Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT). Pria kelahiran Klaten, 24 Maret 

1973 ini diangkat menjadi Staf Direktorat 

Pembinaan Lingkungan Hidup, Ditjen 

Pembangunan Daerah, Depdagri sejak 

1998 sampai 2000.

Sejak tahun 2000 hingga sekarang ia 

bekerja sebagai Staf Direktorat Jenderal 

Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

Departemen Kelautan dan Perikanan 

(DKP). Sarjana Ilmu Kelautan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas 

Diponegoro, Semarang ini pada tahun 2005 melanjutkan studi magister Integrated 

Coastal Zone Management di Aarhus University, Denmark. Setahun berikutnya, ia 

memperoleh gelar MSc. Tahun 2012 ia memperoleh gelar PhD di bidang Disaster 

Research Studies, School of Earth and Environmental Science, James Cook University, 

Australia.

Pelatihan yang pernah diikutinya antara lain Project Management on 

Consulting Services Procurement yang diselenggarakan Asian Development Bank 

(1998), Marine Environmental Management di Malaysia (2002), dan Oil Pollution 

Management di Korea (2003).


