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Pendahuluan: Perubahan Iklim
Adalah Tentang Manusia
Bagaimana orang di Indonesia hidup ditengah perubahan iklim saat ini?
Bagaimana dampak perubahan iklim membentuk masa depan mereka,
dan bagaimana, pada gilirannya, mereka mempengaruhi lingkungannya?
Cara-cara paling efektif apa yang dapat membantu orang beradaptasi
dengan perubahan iklim, dan cara terbaik apa yang dapat dilakukan media,
pemerintah, organisasi dan kalangan bisnis untuk berkomunikasi dengan
mereka?
Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul di balik Climate Asia, kajian terbesar dunia mengenai
pengalaman keseharian masyarakat terhadap perubahan iklim di tujuh negara Asia yaitu Bangladesh,
China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan dan Vietnam. Proyek ini melakukan survei terhadap 33,500
orang di ketujuh negara, termasuk 4985 keluarga di Indonesia. Climate Asia juga melakukan 16 diskusi
kelompok terarah dengan kelompok laki-laki dan perempuan dengan latar belakang sosial yang
berbeda-beda di Indonesia; 22 wawancara in-depth dengan pakar-pakar kunci dan para pembentuk
opini dari pemerintah, masyarakat madani, kalangan usaha dan akademisi; dan kajian-kajian komunitas
dengan tujuh komunitas yang rentan terhadap perubahan-perubahan dalam iklim. Pengalaman mereka
merupakan inti sari dari laporan ini.
Dengan menggunakan riset yang kuantitatif maupun kualitatif, kami telah berhasil membuat gambaran
yang mewakili tingkat nasional mengenai bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda
di Indonesia hidup dan berhadapan dengan perubahan. Termasuk di dalamnya persepsi mereka
mengenai perubahan dalam iklim, nilai-nilai, mata pencaharian, penggunaan makanan, air dan energi,
kehidupan keluarga, kegelisahan, apa yang mereka tonton dan dengarkan, siapa yang paling mereka
percayai, apa yang mereka harapkan di masa datang, dan perubahan lingkungan yang sudah mereka
amati atau hadapi.
Riset ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga Oktober 2012.
Keterangan lebih rinci mengenai metodologi riset dan sampling dapat dilihat dalam Apendiks
dan di www.bbc.co.uk/climateasia.
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Dalam laporan ini, kami menggunakan ‘kajian komunitas’ untuk menggambarkan metode riset kualitatif. Metode ini termasuk menghabiskan
waktu satu hingga dua hari bersama satu komunitas dan penggunaan beragam alat kualitatif, seperti kegiatan jalan terpandu bersama anggota
komunitas, untuk mengumpulkan informasi.
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Persepsi masyarakat itu penting
Memahami persepsi masyarakat adalah penting untuk menciptakan komunikasi yang
mendorong masyarakat untuk melakukan aksi demi memperbaiki hidup mereka. Persepsi
seorang individu pada suatu waktu – contohnya mengenai perubahan iklim atau ketersediaan
air di suatu wilayah – mungkin saja berbeda dengan catatan-catatan yang resmi. Riset Climate
Asia terfokus pada persepsi masyarakat atas perubahan-perubahan dalam iklim, bagaimana
perubahan-perubahan tersebut berdampak pada hidup mereka dan apa yang akan mereka
lakukan untuk menanggapi perubahan tersebut. Persepsi dibentuk oleh berbagai faktor
termasuk keterpaparan pada media, komunikasi dengan sesama mereka (peers), kepercayaan
dan nilai-nilai pribadi dan tingkat pendidikan.

Perihal BBC Media Action
Memahami persepsi masyarakat adalah penting untuk menciptakan komunikasi yang
mendorong masyarakat untuk melakukan aksi demi memperbaiki hidup mereka. Persepsi
seorang individu pada suatu waktu – contohnya mengenai perubahan iklim atau ketersediaan
air di suatu wilayah – mungkin saja berbeda dengan catatan-catatan yang resmi. Riset Climate
Asia terfokus pada persepsi masyarakat atas perubahan-perubahan dalam iklim, bagaimana
perubahan-perubahan tersebut berdampak pada hidup mereka dan apa yang akan mereka
lakukan untuk menanggapi perubahan tersebut. Persepsi dibentuk oleh berbagai faktor
termasuk keterpaparan pada media, komunikasi dengan sesama mereka (peers), kepercayaan
dan nilai-nilai pribadi dan tingkat pendidikan.

Bagaimana climate Asia dapat membantu
Climate Asia, sebagai proyek BBC Media Action, merupakan kajian riset kuantitatif dan kualitatif
terbesar yang pernah ada atas pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim di Asia.
Melalui pendanaan dari Departemen Kerjasama Pembangunan Internasional Inggris (DFID),
Climate Asia mewawancara lebih dari 33.500 orang di tujuh negara – Bangladesh, China,
India, Indonesia, Nepal, Pakistan dan Vietnam. Rangkaian data komprehensif yang dihasilkan
memberikan gambaran yang hidup tentang bagaimana orang-orang hidup dengan perubahan
iklim saat ini.
Laporan ini merupakan salah satu dari sekian banyak alat yang dihasilkan dari data unik ini, yang
seluruhnya dirancang untuk membantu anda merencanakan dan melaksanakan komunikasi dan
program lain untuk membantu orang-orang menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
yang dihadapi. Alat-alat ini tersedia di portal data Climate Asia yang sepenuhnya dapat dicari
dan bersifat publik, www.bbc.co.uk/climateasia termasuk petunjuk komunikasi iklim, informasi
mengenai metode riset kami dan alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan riset, dan
kuesioner survei kami. Karena semua data dan alat-alat Climate Asia dirancang agar dapat
digunakan seluas mungkin, silakan saja mengirim laporan ini dan rincian portal data kepada
siapa saja yang berminat.
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Bagaimana ceritanya?
Indonesia telah mengalami pembangunan yang pesat akhir-akhir ini dan bagi sebagian besar
penduduknya kehidupan telah meningkat. Tetapi pembangunan negara ini telah berdampak
buruk pada lingkungan. Masyarakat merasa bahwa jumlah pohon dan binatang telah berkurang.
Orang-orang juga mengamati perubahan-perubahan dalam iklim, dengan lebih dari separuhnya
merasa bahwa udara semakin panas dan cuaca kurang bisa diprediksi. Pola dan intensitas curah
hujan juga telah berubah, dimana orang-orang di beberapa wilayah menganggap adanya
peningkatan curah hujan, sementara di wilayah lainnya berkurang curah hujannya.
Perubahan-perubahan ini bergabung dan memberi beban pada kehidupan beberapa orang. Di
wilayah perkotaan, masyarakat Indonesia merasa bahwa perubahan dalam iklim berkontribusi
pada menurunnya produktivitas tanaman dan semakin menyulitkan dan membahayakan
kegiatan nelayan. Masyarakat di kota-kota besar dengan penduduk lebih dari satu juta orang
menaruh perhatian terutama pada dampak cuaca ekstrim, yang tidak hanya menyulitkan
hidup mereka saat ini tetapi juga menyebabkan mereka merasa kuatir akan masa depan.
Meskipun muncul masalah seperti ini, masyarakat Indonesia kurang melakukan persiapan
untuk menghadapi peristiwa cuaca iklim dibandingkan dengan orang-orang di negara Climate
Asia lainnya. Contohnya, hanya satu dari sepuluh orang memiliki rencana kesiapan bencana.
Di Indonesia, orang-orang menghubungkan perubahan iklim dengan permasalahan terkait
kesehatan, termasuk meningkatnya hama dan penyakit-penyakit akibat air.
Orang Indonesia mulai melakukan aksi untuk menanggapi perubahan. Relative tinggi jumlah
orang yang telah melakukan perubahan-perubahan dalam mata pencaharian mereka sebagai
respons atas tekanan lingkungan dan ekonomi, sementara dalam beberapa kasus hal ini
dirasa sulit karena mereka akan meninggalkan tradisi dan harus mempelajari keterampilan
baru. Mereka yang paling terdampak oleh perubahan dalam iklim umumnya akan mengambil
tindakan sederhana seperti menyimpan air, menyimpan bahan makanan untuk waktu yang
lebih lama dan menggunakan pupuk untuk meningkatkan kualitas tanah. Namun, beberapa
orang yang lebih miskin dan kurang berpendidikan harus berjuang untuk melakukan aksi.
Orang Indonesia sangat bersedia untuk melakukan perubahan yang lebih jauh terhadap mata
pencaharian dan gaya hidup mereka dan merasa bertanggungjawab untuk melakukan hal ini,
tetapi mereka menginginkan lebih banyak informasi sehingga mereka dapat membuat pilihanpilihan yang menguntungkan bagi mereka dan keluarga mereka.

Apa artinya ini untuk komunikasi
Upaya-upaya terkini untuk mengkomunikasikan isu-isu iklim mulai menimbulkan efek. Mereka
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yang telah menerima komunikasi mungkin jauh lebih sadar akan dan memahami perubahan
iklim dan merasa tahu tentang bagaimana harus menanggapi perubahan-perubahan yang
mereka saksikan.
Komunikasi terkini seringkali terfokus pada dampak-dampak jangka panjang dari perubahan
iklim, tetapi orang merasakan dampaknya saat ini. Terdapat satu peluang untuk mendorong
aksi dan membuat perubahan iklim relevan pada kehidupan masyarakat dengan membentuk
komunikasi diseputar dampak yang mereka rasakan tersebut dan hal-hal yang mereka junjung
tinggi, contohnya dengan memfokuskan diri pada mencari nafkah atau dengan hidup sehat.
Televisi menjangkau hampir setiap orang di Indonesia, karenanya ada peluang untuk
menyampaikan informasi pada tingkat nasional. Format-format yang populer seperti drama
dan reality show yang mengingatkan pemirsa dan menyajikan peluang untuk menggali
masalah-masalah yang kompleks serta menginspirasi orang dengan contoh-contoh bagaimana
komunitas-komunitas seperti mereka dapat melakukan aksi.
Orang-orang mempercayai lingkungan sekitar mereka untuk memberi solusi. Pembentuk opini
setempat,seperti pemimpin agama dan budaya serta pemimpin yang dipilih merupakan saluran
informasi yang penting bagi kelompok masyarakat.

Bagaimana menggunakan laporan ini
Laporan ini menampilkan temuan-temuan dari riset Climate Asia di Indonesia. Laporan
ini berupaya membangun sebuah gambaran bagaiamana orang hidup dan berhadapan
dengan perubahan, agar dapat memahami kebutuhan-kebutuhan komunikasi mereka
dan membantu mereka menanggapi perubahan dan variasi perbedaan dalam iklim.
Bagian 1 memaparkan
dengan titik berat pada
Namun, pembangunan
termasuk deforestasi dan

secara rinci bagaimana masyarakat Indonesia hidup saat ininilai-nilai yang mereka anut dan pembangunan ekonomi terkini.
telah datang bersama dengan masalah-masalah lingkungan,
perubahan dalam iklim, sebagaimana ditampilkan pada bagian 2.

Di bagian 3, laporan tersebut merinci bagaimana orang terdampak oleh perubahan dalam
iklim dan dalam akses ke sumber daya dan bagaimana mereka menanggapi dampakdampak yang mereka rasakan ini. Bagian
4 mencakup sebuah analisa atas faktorfaktor yang
memungkinkan
dan membatasi respons ini. Penekanannya adalah
pada peran yang diambil pemerintah, bagaimana orang digerakkan untuk beraksi
terhadap masalah kesehatan mereka dan pentingnya struktur masyarakat di Indonesia.
Bagian 5 mengupas lingkup media dan komunikasi di Indonesia, dengan titik berat pada informasi
yang dibutuhkan masyarakat serta pada format dan media yang mereka inginkan untuk mendapat
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informasi tersebut, dan juga merangkum kebiasaan-kebiasaan media. Bagian 6 memberikan saran
kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat
Indonesia untuk mendorong adanya respons terhadap perubahan-perubahan dalam iklim.
Analisa atas data Climate Asia memungkinkan para peneliti mensegmentasi orangorang yang disurvei kedalam kelompok-kelompok, dan Bagian 7 menampilkan
segmen-segmen tersebut yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan
memahami kebutuhan-kebutuhan dari kelompok-kelompok orang yang berbedabeda, serta mengidentifikasi peluang komunikasi yang memungkinkan aksi yang efektif.
Akhirnya, bagian 8 menggunakan semua informasi ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi
tiga audiens utama – pembentuk opini dalam masyarakat, petani dan nelayan, serta orangorang yang tinggal di kota besar- dan menampilkan kebutuhan-kebutuhan komunikasi yang
spesifik dari setiap audiens dan bagaimana media bisa digunakan untuk menjangkau mereka.
Laporan ini menyimpulkan dengan menampilkan bagaimana Anda, para pembaca,
dapat menggunakan informasi, pengalaman dan alat-alat yang dihasilkan oleh proyek
Climate Asia tersebut untuk berkomunikasi dengan audiens sasaran anda sendiri.
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Kehidupan bagi Orang Indonesia
Bagian ini secara ringkas memaparkan bagaimana orang di Indonesia hidup,
dengan menitikberatkan pada pola-pola pembangunan yang terkini serta
nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka anut.
Dalam satu dekade terakhir ini telah terjadi perubahan yang besar di seluruh Indonesia, sebuah
negara yang luas dan beraneka ragam. Banyak orang sedang mengalami buah-buah dari
pertumbuhan ekonomi yang tetap. Persentase penduduk yang hidup di garis kemiskinan telah
berkurang dari 18% di 2006 menjadi 12% di 2012. Angka harapan hidup saat ini mencapai
69 tahun dan terus meningkat, sementara kematian bayi menurun. Temuan Climate Asia
mencerminkan perubahan-perubahan ini.
Orang menggambarkan adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan akses atas pendidikan
dan media, teknologi baru dalam pertanian dan semakin banyak lapangan kerja. Perubahanperubahan yang relatif mudah ini memperbaiki taraf kehidupan. Contohnya, di satu wilayah
adanya satu jalan yang beraspal berarti semakin banyak peluang ekonomi, semakin baik akses
kepada layanan dari pemerintah dan bahan pangan yang lebih beragam.
Namun demikian, polusi dari meningkatnya jumlah kendaraan dan pabrik menjadi masalah bagi
mereka yang berada di wilayah perkotaan dan industri, yang kuatir akan kesehatan mereka. Air

“Ada dua sisi dari hal ini [pembangunan], ada sisi baik
dan sisi buruknya.”
(Laki-laki, Riau, Kota, usia 25–34)

Climate Asia menyusun kategori ekonomi berdasarkan persepsi orang atas daya beli
mereka.

kran, yang tercemar polusi, dianggap tidak aman untuk diminum oleh beberapa orang. Orang
desa khawatir dengan hilangnya pohon dan berubahnya pola guna lahan yang mengancam
akses mereka terhadap air, serta meningkatkan jumlah hama yang merusak tanaman mereka.
2
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Data PBB (Maret 2013) Poverty headcount ratio at national poverty line [online] Tersedia di: http://data.un.org [Diakses pada Maret 2013]
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Orang miskin (53%) dan sangat miskin (65%) lebih menyatakan bahwa hidup tidak mengalami perbaikan,
dibandingkan orang yang hidupnya berkecukupan (42%) atau mampu (45%).
Siapa yang miskin dan sangat miskin ?
Semua

Kota Besar

Kota kecil

Pedesaan

Petani dan
nelayan

Dasar: semua
respondens

4985

281

1872

2832

1302

%

%

%

%

%

%

Miskin dan
sangat miskin

53

27

46

59

70

Semua

Jawa Timur

Jawa Barat

Sumatra Utara

Sumatera
Selatan

Sulawesi

Kalimantan

Pulau-pulau
bagian timur

Dasar: Semua
responden

4985

1355

1783

604

567

189

125

362

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Miskin dan
sangat miskin

53

53

56

35

63

38

58

52

Pertanyaan: Masuk dalam kategori mana pendapatan keluarga anda?
Di seluruh Indonesia, orang-orang juga masih bermasalah dengan kebutuhan hidup dasar,
terutama ketersediaan makanan (32%), kesehatan (24%) dan air (19%). Makanan bahkan lebih
merupakan masalah bagi kelompok yang sangat miskin (43%). Secara keseluruhan, 88% orang
merasa harga bahan makanan telah naik dan banyak yang berbicara tentang bagaimana inflasi
makin memberatkan hidup mereka, di samping perubahan positif seperti akses terhadap
barang-barang konsumen yang baru:

“Kami punya sumber listrik yang stabil di dekat sini, untuk
mengisi batrei telpon gengam atau mendengarkan radio
di pagi hari tidaklah jadi masalah lagi. Namun, saya harus
pergi bekerja di pagi hari (bekerja dengan shift ganda),
agar saya mampu membayar tagihannya. Ibu saya bilang
semuanya sekarang ini sangatlah mahal.”
(Laki-laki, Jawa timur, Desa, usia 25–34)
3
Climate Asia menggunakan istilah Jawa Bagian Timur, Jawa Bagian Barat, Sumatra Bagian Utara, Sumatra Bagian Selatan, Sulawesi, Kalimantan dan
Kepulauan Bagian Timur untuk menggambarkan wilayah-wilayah di semua propinsi. Untuk daftar lengkap mengenai wilayah mana yang dicakup
istilah ini, silakan lihat di appendiks metodologi riset di halaman 76.
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Orang Indonesia sangat terlibat di dalam komunitas
mereka
Dalam kelompok terarah, para peserta menekankan pentingnya komunitas mereka baik
di wilayah perkotaan dan pedesaan- komunitas bernilai dan merupakan sumber informasi
terpercaya. Orang merasa sangat terlibat di dalam komunitas mereka: 84% orang merasa
komunitas mereka beraksi bersama untuk memecahkan masalah-masalah dan 57% merasa
terlibat dalam pengambilan keputusan.

Agama dan tradisi memainkan peranan yang besar dalam kehidupan orang
Hampir semua orang Indonesia berkata mengikuti kepercayaan agama dan moral sifatnya penting
bagi mereka (99%), sementara 52% mengatakan bahwa hal itu merupakan nilai yang sangat
penting. Pentingnya agama sangat kentara di dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia,
di mana orang berkumpul untuk berdoa, perayaan agama dan memberi amal sebagai bagian
dari iman mereka. Tidak ada agama negara, meskipun hampir 90% dari penduduknya adalah
Muslim. Para imam dan tokoh agama lainnya memainkan peran penting dalam komunitas itu.
Menggunakan nilai-nilai dan cara-cara hidup tradisional dianggap penting bagi hampir semua
orang (94%):

“Saya
senang bilamana kamu melihat generasi muda
menggunakan kostum tradisional dan mempertunjukan budaya
kita yang kaya pada acara-acara atau di TV. Karena saat ini,
terdapat banyak pengaruh dari Barat pada kita, maka kami tidak
ingin kehilangan (budaya kami) demi budaya Barat, kita harus
mempertahankan budaya nasional kita sendiri.”
(Perempuan, Jakarta, Kota, 45+)

Beberapa tradisi mendorong penghormatan atas lingkungan:

“Mempraktikkan nilai tradisional turun temurun akan
menyelamatkan pepohonan kami di hutan dan memancing
di sungai kami. Nenek moyang kami mengajarkan kami
bagaimana seharusnya menggunakan sumber-sumber
secukupnya, tanpa menjadi rakus.”
(Kajian komunitas, Sulawesi Tenggara)
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Perubahan dalam sumberdaya,
lingkungan dan iklim
yang dipahami orang

Bagian ini menjelaskan bagaimana orang di Indonesia memperhatikan
perubahan-perubahan dalam iklim, lingkungan dan ketersediaan pangan,
air dan energi. Juga ditampilkan bagaimana kesadaran dan pemahaman
akan perubahan iklim telah terbangun, terutama di kota-kota besar, melalui
upaya komunikasi dari pemerintah, masyarakat madani dan melalui media.
Tidak semua orang telah mendengar tentang perubahan iklim, tetapi perubahan dalam
iklim berdampak pada semua orang. Untuk mengetahui bagaimana iklim memberi dampak,
Climate Asia pertama-tama mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pemahaman orang
tentang perubahan dalam suhu, curah hujan dan cuaca ekstrim selama periode 10 tahun.
Selain itu, Climate Asia menanyakan juga tentang perubahan dalam ketersediaan sumberdaya
utama seperti pangan, air dan energi dan perubahan-perubahan dalam lingkungan mereka.
Hal ini diikuti oleh serangkaian pertanyaan khusus mengenai “perubahan iklim”. Bagian ini
tidak memasukkan perbandingan dengan catatan meteorologi atau pembangunan yang ada.

Konteks iklim
Sebagai kepulauan maritim tropis, Indonesia mengalami tingkat kelembaban yang tinggi dan
musim hujan dan panas. Indonesia juga dapat terkena cuaca ekstrim akibat dampak El Niño
(yang terkait dengan kekeringan) dan La Niña (yang terkait dengan curah hujan tinggi dan
banjir), yang terjadi secara berkala.
Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change)
mengindikasikan bahwa wilayah ini telah mengalami peningkatan 0,1–0,3°C per dekade antara
1951 dan 2000 dan telah akan mengalami kenaikan suhu sebesar 2,5°C pada 2100 untuk wilayah
Asia Tenggara. Sebuah laporan terbaru oleh Bank Dunia menyampaikan bahwa Indonesia
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diramalkan akan mengalami peningkatan suhu ekstrim dan wilayah Jakarta diproyeksikan akan
menjadi lebih kering 5–15% pada 2080 antara bulan Juni dan Agustus5.
Pola curah hujan menurut pengamatan telah berubah di seluruh Indonesia- dan secara umum
terjadi penurunan curah hujan tahunan di wilayah selatan dan peningkatan di wilayah utara,
meskipun terdapat variasi-variasi di daerah dalam tren ini.6

Perubahan dalam iklim yang dipahami orang
Pemahaman orang tentang perubahan dalam iklim
A
B
C
D

kenaikan
Increasedcurah
rainfallhujan
penurunan
curah hujan
Decreased rainfall
Increasedsuhu
temperature
kenaikan
udara
Decreased temperature
penurunan
suhu udara

SUMATRA
UTARA
(%) (%)
Northern
Sumatra
8

A
B
C
D

65

SEMUA
All (%)(%)

75

17

A
B
C
D

15

BASE: 604
DASAR
604

58
51
14

BASE:
4985
DASAR
4985

KALIMANTAN (%)
Kalimantan
(%)
23

A
B
C
D

SULAWESI
Sulawesi(%)
(%)
69

A
B
C
D

88

5

10

81
49

13

DASAR
189
BASE: 189

DASAR
125
BASE:
125

SUMATERA
SELATAN
(%) (%)
Southern
Sumatra
A
B
C
D

16
40

49

21

DASAR
567
BASE:
567
PULAU-PULAU
DI TIMUR
Eastern Islands
(%) (%)
JAWA
TIMUR
(%)(%)
Eastern
Java
Western
Java
JAWA
BARAT
(%) (%)
A
B
C
D

12
13

65
55

A
B
C
D

16
41
13

55

A
B
C
D

28

46
51

18

BASE:
362
DASAR
362

DASAR
1355
BASE: 1355

DASAR
1783
BASE: 1783

Pertanyaan: Dalam sepuluh tahun terakhir, menurut Anda apakah disertai peningkatan, tetap sama
atau terjadi penurunan?
4
Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) Summary for Policymakers. In Solomon, S, Qin, D, Manning, M, Chen, Z, Marquis, M, Averyt,
KB, Tignor, M and Miller, HL (Eds.) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press.
5
World Bank (2013) Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience: A report for the World Bank by the Potsdam
Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics (pp. 66–72). Washington, DC: World Bank.
6
Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) Summary for Policymakers. In Solomon, S, Qin, D, Manning, M, Chen, Z, Marquis, M, Averyt, KB,
Tignor, M and Miller, HL (Eds.) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK dan New York: Cambridge University Press.
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Di seluruh Indonesia, orang telah menyadari perubahan-perubahan dalam iklim selama 10
tahun terakhir ini. Pemahaman akan perubahan berbeda-beda sesuai wilayah di seluruh negara
yang luas dan beragam secara geografis. Namun demikian, tren yang umum tetap muncul:
hanya lebih dari separuh penduduk merasa bahwa suhu telah naik – kenaikan tertinggi
dirasakan di Kalimantan (88%) dan Sumatra Utara(65%). Penduduk di kota besar lebih merasakan
peningkatan (70%) daripada mereka yang tinggal di kota kecil (54%) dan pedesaan (47%).

“Dulu, orang tidur pakai selimut, tetapi sekarang mereka
pakai kipas angin dan mereka yang bisa beli AC, memakai
AC. Dulu, orang memakai topi, sekarang mereka lebih
suka memakai penutup kain agar dapat sedikit angin.” ”
(Perempuan, Riau, Kota, usia 35–44)

Lebih banyak orang memperhatikan berkurangnya curah hujan (58%) daripada peningkatan
curah hujan (17%) tetapi pemahaman ini cukup banyak berbeda di setiap wilayah – contohnya
di Sulawesi 81% orang menganggap curah hujan telah meningkat sementara di Sumatra Utara
75% merasa curah hujan berkurang.
Sebagian besar penduduk merasa bahwa suhu, curah hujan, kejadian cuaca ekstrim dan awal
musim kurang dapat diprediksi dalam 10 tahun terakhir ini.

“Musim hujan harusnya sudah mulai di bulan yang
berakhiran “ber” (September-Desember), tetapi
sekarang sudah berubah. Hujan turun di bulan Januari
hingga Februari. Aneh.”
(Laki-laki, Jakarta, Kota, usia 16–24)

Kurang dapat diprediksinya musim berdampak pada kesiapan:
Penduduk Blitar, sebuah kota kecil di Jawa Timur, menggambarkan bagaimana mereka telah
mengalami curah hujan yang aneh selama 2010, yang disusul dengan musim panas yang panjang
pada 2011. Yang lebih terbaru ini, mereka mengungkapkan bahwa mereka dilanda musim hujan
besar sehingga kegiatan panen tanaman yang sudah teratur hampir pasti tidak mungkin terjadi.
Deforestasi, pembangunan dan kegiatan manusia pada umumnya dianggap sebagai alasan
terjadinya perubahan dalam suhu, curah hujan dan cuaca ekstrim yang dirasakan masyarakat.
Hal-hal tersebut juga dianggap sebagai penyebab perubahan iklim.
014

02
“Dulu] kami bersiap menghadapi banjir, tetapi sekarang,
kami tidak tahu kapan datangnya.”
(Perempuan, Jakarta, Kota, usia 45+)

Kota kecil dan wilayah pedesaan merasakan manfaat
pembangunan
Penduduk di kota kecil dan wilayah pedesaan merasa bahwa mereka mengalami peningkatan
yang jauh lebih besar dalam hal sumber daya seperti air, listrik dan bahan bakar, dibandingkan
penduduk di kota besar. Contohnya, lebih dari separuh penduduk di kota kecil dan wilayah
pedesaan merasa bahwa ketersediaan listrik telah meningkat, dibanding hanya lebih dari
seperempat penduduk di kota besar yang merasakannya.

Sesuai maksud dari laporan ini, kota-kota dibagi menjadi dua jenis: kota besar dengan
penduduk lebih dari satu juta (Jakarta, Surabaya dan Bandung) dan kota kecil dengan
penduduk kurang dari satu juta (seperti Asahan dan Bulukumba).
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Kota-kota kecil merasakan manfaat pembangunan

Kota besar
Kota kesar
Pedesaan

Ketersediaan air
meningkat

Ketersediaan Listrik
meningkat

Ketersediaan BBM
meningkat

Pertanyaan: Dalam 10 tahun terakhir, apakah menurut Anda apakah disertai peningkatan, tetap sama atau terjadi
penurunan?
Namun, penduduk di pedesaan juga lebih mengalami berkurangnya ketersediaan air (32%)
dibanding dengan penduduk di kota-kota besar dan kecil (24%, 23%).
Dalam diskusi kelompok terarah dan kajian komunitas, penduduk di pedesaan menggambarkan
bagaimana manfaat-manfaat pembangunan secara makin tidak merata tersebar antara
penduduk dan komunitas-komunitas:

“Ketika saya menjadi kepala desa beberapa puluh tahun lalu,
sulit membedakan orang kaya dan orang miskin di musim
hujan. Orang jalan bertelanjang kaki di lumpur. Sekarang jalan
aspal sudah tersebar di pulau ini dan orang bertanya sepatu
anda mereknya apa?”
(Kajian Komunitas, Sulawesi Tenggara)
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Selain itu, meskipun terdapat sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi
baru-baru ini, kebanyakan pengalaman pribadi dari penduduk tidak sesuai dengan pertumbuhan
di sektor pertanian yang berskala besar dan menguntungkan: 31% merasa produktivitas
pertanian telah berkurang.

Perubahan dalam lingkungan yang dipahami orang
Pemahaman orang mengenai perubahan dalam lingkungan berdasarkan wilayah
Perubahan dalam jumlah pohon, hewan, hama berdasar wilayah
Angka pertumbuhan
pabrik
Number
of factories increased
Angka penurunan
jumlah pohon
Number
of trees decreased
Penurunan
jenis hewan
Variety
of animals
decreased
Number
of insects/pests
Angka kenaikan
jumlahincreased
serangga

A
B
C
D

Sumatra
UtaraSumatra
(%)
Northern
(%)
A
B
C
D

15

Semua
All
(%)(%)

68

44
42

20

A
B
C
D

BASE: 604
DASAR
604

48

DASAR4985
4985
BASE:
46

DASAR125
125
BASE:

35

Sulawesi
(%)
Sulawesi (%)

Kalimantan (%)
A
B
C
D

63

A
B
C
D

97
93
84

21

DASAR189
189
BASE:

30

41
60

Sumatra Selatan (%)
Southern Sumatra (%)
A
B
C
D

12

DASAR
567
BASE: 567

32
35

70

Eastern Islands
Pulau-pulau
di timur(%)
(%)

Jawa
Timur
(%) (%)
Eastern
Java
A
B
C
D

Jawa
Barat Java (%)
Western
A
B
C
D

DASAR
BASE: 1783
1783

29
55

67

14
43
24

52

A
B
C
D

8

62
55
30

BASE:
DASAR362
362

DASAR
1355
BASE: 1355

35

Pertanyaan: Dalam 10 tahun terakhir, apakah menurut Anda apakah disertai peningkatan, tetap
sama atau terjadi penurunan?
Penduduk melihat perubahan besar terjadi pada lingkungan. Deforestasi menjadi masalah
serius (63% mengatakan jumlah pohon telah berkurang), demikian juga hilangnya spesies (48%
menyatakan bahwa keragaman jenis hewan telah berkurang). Selain itu, 35% penduduk merasa
jumlah hama, termasuk serangga yang membawa penyakit, telah meningkat.

017

02
Penduduk lainnya melihat bagaimana tekanan pada diri mereka untuk menyerahkan lahan
mereka demi tanaman baru, konstruksi atau konservasi makin membuat hidup mereka susah.
Masyarakat asli yang tinggal di pinggiran hutan di Sumatra melihat bagaimana kegiatankegiatan dari perusahaan minyak kelapa sawit, transmigran baru dan organisasi masyarakat
madani makin mengurangi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan untuk bekerja.
Di Riau, para peserta menjelaskan bahwa penebangan dan perambahana pada lahan hutan
membuat babi hutan dan monyet terpaksa semakin sering masuk ke wilayah pemukiman.

“Lama sekali baru kami tahu bahwa orang-orang asing itu berasal dari
perkebunan kelapa sawit. Lahan padi dan lahan adat kami dibersihkan
dan dipasangi tanda ‘dilarang masuk’. Tiga orang berseragam
membawa peta dan memberitahu saya bahwa lahan tersebut (didekat
tepi sungai) dimiliki Taman Nasional. Seketika itu juga kebun karet
kami jadi tidak sah. Kami tidak mau ribut. Saya capek, dan warga saya
juga capek. Energi kami habis dan tidak ada solusi.”
(Kajian komunitas, Kalimantan barat)

Komunikasi digunakan untuk meningkatkan kesadaran
akan perubahan iklim dan mendorong respons
Indonesia menjadi fokus untuk aksi besar berskala nasional dan internasional untuk perubahan
iklim, terutama terkait dengan pencegahan deforestasi. Pemerintah, badan-badan internasional,
masyarakat madani dan organisasi media telah melakukan komunikasi dengan masyarakat
mengenai perubahan iklim. Suatu evaluasi atas kegiatan komunikasi perubahan iklim di
Indonesia yang dilakukan oleh Climate Asia menunjukkan fokus pada penurunan emisi gas
rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan penekanan pada penurunan
deforestasi dan mendorong efisiensi energi.
Selain mendorong aksi penurunan emisi, Pemerintah Indonesia juga telah memiliki rencana
adaptasi perubahan iklim, terutama untuk kondisi-kondisi cuaca ekstrim yang baru.
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Kegiatan komunikasi menjangkau kota besar

Kota Besars

Kota kecil

Pedesaan

Dasar: semua responden

281

1872

2832

%

%

%

%

Ya

57

35

28

Tidak

35

59

61

Tidak tahu/ menolak

8

7

11

Pertanyaan: Tahukan anda kegiatan-kegiatan komunikasi yang ada atau program yang memberikan
informasi tentang dampak (pangan, air, bahan bakar, listrik, cuaca ekstrim) yang mungkin sedang
anda hadapi?
Jakarta dan kota besar lainnya menjadi fokus utama untuk kegiatan komunikasi. Disana penduduk
menerima manfaat dari kampanye komunikasi yang berfokus pada kegiatan-kegiatan ‘hijau’,
seperti bekerja dengan naik sepeda, hari bebas-kendaraan bermotor dan membangun gedung
yang hemat energi.
Seorang pakar media menjelaskan bahwa fokus kampanye komunikasi di kawasan perkotaan
sering kali mengesampingkan penduduk di kawasan pedesaan dan pesisir:

“Visualisasi baru-baru ini menampakkan seorang anak yang
menutup hidungnya atau sejenis itulah, kemacetan kendaraan
di kota dengan asap dari cerobong pabrik industri … tetapi
sangatlah jarang [melihat kegiatan komunikasi] mengenai laut
yang juga penting dalam perubahan iklim.””)
(wawancara mendalam, pakar media cetak

Seorang staf ahli pemerintah menjelaskan bahwa fokus awal di wilayah kota besar merupakan
bagian dari rencana untuk secara bertahap meningkatkan pengetahuan mengenai perubahan
iklim di seluruh Indonesia dan menyebutkan bahwa upaya-upaya untuk membangun
pemahaman massal tentang perubahan iklim merupakan fenomena yang relatif baru. Ia
mengisyaratkan bahwa penduduk di Indonesia baru benar-benar mulai sadar akan perubahan
iklim setelah Indonesia menjadi tuan rumah dalam perundingan dunia terkait perubahan iklim
di Bali pada 2007.
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Para pakar media menyebut bagaimana relatif tidak adanya hal yang dikomunikasikan ke
audiens massal melalui televisi, oleh media yang paling populer di Indonesia:

“Media di Indonesia didominasi oleh televisi … Sebagian besar
program TV berdasar pada masalah politik dan ekonomi. Masalah
lingkungan (seperti kebakaran hutan, isu iklim, masalah petani)
masih dianggap topik yang tidak trendi. Lingkungan bukanlah isu
yang seksi untuk nilai ‘rating’.”
(Wawancara mendalam, pakar media penyiaran)

Kesadaran dan pemahaman akan perubahan iklim
Pernah mendengar istilah perubahan iklim

Mengamati respons untuk melihat hasil
Ya
Ya, tapi saya tidak tahu apa artinya
Tidak
Tidak tahu/ menolak
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Menganggap perubahan iklim sedang terjadi

Mengamati respon untuk melihat hasil
Ya
Tidak
Tidak tahu/ menolak

Anggapan tentang penyebab utama perubahan iklim
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Dasar: Responden yang menganggap perubahan iklim sedang terjadi

3671

%

%

Pepohonan hilang

72

Pertumbuhan penduduk

54

Kekuatan alam

51

Kegiatan manusian yang telah membuat emisi gas yang disebut gas rumah kaca (penyebab
utama perubahan iklim)

40

Lubang didalam lapisan pelindung gas yang menyelimuti planet bumi yang disebut lapisan ozon
(penyebab utama perubahan iklim)

33

Tuhan

30

Merantau ke kota

16

02
Di Indonesia kesadaran dan pemahaman tentang istilah “perubahan iklim” tampak relatif
tinggi, terutama di kota besar (90%) yang mendapatkan kegiatan komunikasi terkait isu
tersebut. Kesadaran juga tinggi terutama di wilayah yang terdapat intervensi yang intensif dari
pemerintah dan organisasi masyarakat madani; contohnya, di Kalimantan, yang menjadi fokus
upaya internasional untuk memperlambat deforestasi 95% penduduknya tahu istilah tersebut.
Orang-orang yang lebih muda juga lebih memahami perubahan iklim daripada orang yang
lebih tua, mungkin berkat upaya-upaya belakang ini yang mengedukasi masyarakat mengenai
perubahan iklim di sekolah. Semakin lebih baiknya pendidikan seseorang, semakin sadar dan
memahami perubahan iklim: 99% dari penduduk yang berpendidikan tinggi telah mendengar
istilah tersebut dan 90% merasa mereka memahaminya, dibandingkan dengan 60% penduduk
yang berpendidikan rendah, yang dari jumlah itu 36% merasa memahaminya.
Para pakar mengindikasikan tidak adanya pemahaman yang mendalam di antara penduduk
secara lebih luas:

“Perubahan iklim memiliki makna yang berbeda-beda di antara
masyarakat. Orang di dalam kelompok masyarakat umum tidak
mengenal perubahan iklim, karena para ilmuwan atau intelektual masih
mendalami isu tersebut. Komunitas-komunitas yang bekerja secara
langsung dengan alam, seperti petani dan nelayan, hanya mengetahui
perubahan dalam cuaca dan musim- tetapi mereka tidak memahami
konsep perubahan iklim.”
(Wawancara mendalam, staf ahli pemerintah)

Dalam diskusi kelompok terarah dimana orang-orang sering kali tahu istilah tersebut, mereka
tidak selalu menunjukkan pemahaman yang mendalam.
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Dampak dan respons
Orang merasakan perubahan dalam iklim, misalnya kenaikan suhu dan cuaca
ekstrim, dan ketersediaan sumber-sumber daya utama, misalnya penurunan
produktivitas pertanian atau ketersediaan air, berdampak pada kehidupan
mereka. Bagian ini menggambarkan bagaimana orang merasa mereka
sedang terdampak dan apa yang mereka lakukan untuk menanggapinya.
Orang merasa sulit membedakan antara dampak yang berkaitan dengan ketersediaan
sumber daya utama- pangan, air, energi- dengan dampak yang terkait dengan perubahan
iklim. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengenai dampak
dalam survey ini dibahasakan sebagai berikut:
“Anda baru saja menjawab beberapa pertanyaan mengenai ketersediaan air, pangan, listrik
dan bahan bakar dan perubahan dalam cuaca. Beberapa pertanyaan berikut ini adalah
mengenai dampak yang hal-hal diatas terhadap hidup anda.”

Orang merasakan dampak perubahan dalam iklim
Lebih dari seperlima penduduk di Indonesia (22%) merasa bahwa mereka saat ini sedang
mengalami tingkat dampak yang tinggi dari perubahan dalam iklim dan ketersediaan sumbersumber daya utama. Angka ini lebih tinggi diantara mereka sangat miskin (34%) dibandingkan
penduduk yang mampu (21%). Dari semua wilayah yang disurvei di Indonesia, orang di
Kalimantan (40%) mengalami tingkat dampak yang paling tinggi saat ini.
Ada perkiraan bahwa dampak ini akan meningkat di masa datang. Penduduk di kota besar
tampaknya kuatir.
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Dampak masa kini dan masa depan yang dipahami
100
Dampak
tinggi
saat ini
High impact
now
Dampak tinggi saat mendatang

90

High impact in
the future

80

Dasar:
Kota Besar: 281
Kota Kecil: 1872
Pedesaan: 2832

70
60
%

50

53

40

43

30

31

20
19
10
0

23

11

Kota Besar
Larger cities
Dasar : 420
BASE: 420

Kota Kecil
Smaller cities
Dasar :448
BASE: 448

Pedesaan
Rural
Dasar :2710

BASE: 2710

Pertanyaan: Menurut anda berapa besar dampak dari perubahan-perubahan ini (akses ke
pangan/air dan perubahan dalam cuaca) terhadap hidup anda saat ini? Dan menurut Anda
berapa besar dampak dari perubahan-perubahan ini terhadap hidup Anda dimasa datang?
Pemahaman orang bahwa mereka akan mengalami dampak yang lebih besar di masa depan
mungkin berkaitan dengan keterpaparan pada kegiatan komunikasi mengenai perubahan iklim,
yang menekankan perubahan-perubahan berbahaya yang dapat berdampak pada kehidupan
manusia di masa datang:

““Saya sedang menyaksikan film dokumenter tentang banjir di Aceh,
separuh kabupaten tersebut digenangi air pada hari berikutnya. Juga
kekeringan di NTT [Nusa Tenggara Timur] sangatlah menakutkan.
Dari tayangan tersebut kita belajar sesuatu yang mengerikan bakal
terjadi pada lingkungan kita.”
(Laki-laki, Jawa Timur, Desa, usia 45–60)
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Orang sudah merasakan dampak pada kesehatan mereka
Ketika ditanya mengenai efek yang terjadi akibat perubahan dalam cuaca, sebagian besar orang
(85%) merasa bahwa perubahan akan membawa dampak negatif pada kesehatan mereka.
Bagaimana perubahan iklim dianggap berdampak pada kesehatan

Perubahan yang dipahami

Manifestasi

Dampak kesehatan yang digambarkan
Meningkatnya jumlah nyamuk
yang membawa demam
berdarah dan Chikungunya.
Orang terpapar pada penyakit
yang muncul dari air. Dan juga
dipaksa membeli air di jerigen
dari penjual, yang sering kali
tidak bersih

Seringnya hujan lebat

Lebih banyak banjir

Musim kemarau yang lebih
panjang

Meningkatnya debu

Masalah pernapasan

Terganggunya produksi

Kurangnya nutrisi

Panas terik

Penyakit umum, demam

Perubahan cuaca yang mendadak

•
Orang merasa bahwa
penyakit muncul karena
cuaca yang berubah. Mereka
mengkaitkan cuaca yang sulit
diprediksi dengan peningkatan
penyakit

Meningkatya suhu

Musim yang kurang dapat
diprediksi

Banyak orang tidak yakin bagaimana menghadapi masalah-masalah ini, tetapi mereka
melakukan aksi sederhana. Misalnya, sebagian besar orang memfilter air agar aman diminum
(57%) dan mereka berusaha mengurangi risiko akibat debu dan polusi dengan memakai masker.
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Para responden ditanya apakah mereka telah membuat perubahan dalam mata pencaharian
mereka karena masalah-masalah terkait kurangnya pangan, air, energi, dan peningkatan
cuaca ekstrim.
Penggunaan istilah “beradaptasi”, “melakukan perubahan”, “mengubah mata pencaharian”
atau “mengubah gaya hidup” oleh Climate Asia merujuk pada respons orang-orang terhadap
dampak perubahan dalam iklim, sumber daya utama, lingkungan dan peristiwa-peristiwa
ekstrim. Analisa Climate Asia tidak mencakup refleksi sejauh mana perubahan-perubahan
atau respons-response ini bersifat positif atau negative dalam jangka pendek atau panjang,
atau seberapa efektif hal-hal tersebut. Namun demikian, analisa ini benar menganggap
bahwa bahwa orang-orang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan.

Orang merasa bahwa perubahan berdampak pada
kemampuan mereka mencari nafkah
Hampir seperempat dari penduduk (71%) merasa bahwa perubahan-perubahan yang mereka
alami ini berdampak pada kemampuan mereka mencari nafkah dan hampir dua pertiganya
(61%) merasa bahwa perubahan tersebut mempengaruhi pilihan atas kerja. Mereka yang paling
terdampak adalah petani dan nelayan, penduduk yang sangat miskin dan mereka yang tinggal
di kota besar.
Kaum petani dan nelayan dipilih oleh para pejabat senior pemerintah sebagai yang khususnya
terdampak oleh perubahan-perubahan dalam iklim:

“Penduduk yang tinggal di ‘ujung pinggir’ kehidupan alami dapat
merasakan [perubahan-perubahan tersebut]. Siapakah mereka? Mereka
itu petani. Mereka dapat merasakan dan mengetahui kapan hujan akan
datang. Demikian juga nelayan. Kehidupan orang-orang ini bergantung
pada alam dan mereka memahami perubahan itu. Mereka tahu alam
sudah berubah tetapi mereka tidak tahu apa yang menyebabkan
perubahan itu.”
(wawancara mendalam, staf ahli pemerintah)
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Contoh bagaimana perubahan dalam iklim telah berdampak pada mata pencaharian petani dan
nelayan

Perubahan yang diamati

Dampak

Dampak ekonomi

Petani

Nelayan

Makin panas, angin kencang dan hujan lebat

Cuaca yang sulit diprediksi, termasuk badai

•
Tanaman rusak atau busuk.
•
Dua dari tiga kali penanaman
yang dapat tumbuh dalam setahun.

Berkurangnya pendapatan

• Tidak dapat melaut sesering kali.
• Terpaksa pergi jauh ketengah laut
untuk menangkap ikan.
• Lebih sering terjebak di laut karena
badai.
• Makin sedikit menjual ikan dan makin
banyak menggunakan bahan bakar
untuk kembali ke pantai

Berkurangnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran

“Dulu, nelayan tahu bulan apa mereka harus melaut, tetapi sekarang
tidak lagi.”
(Laki-laki, Jawa Timur, Desa, usia 16–24)

Meskipun perubahan-perubahan berdampak pada kemampuan orang untuk mencari nafkah,
namun tidak serta merta berarti penurunan pendapatan secara keseluruhan. Hampir separuh
(49%) dari yang disurvei merasa bahwa pendapatan keluarga mereka telah meningkat, 39%
merasa pendapatannya tetap sama dan 12% merasa pendapatannya berkurang.
Perubahan dalam pendapatan keluarga
Semua

Petani dan Nelayan

Dasar

4985

1302

%

%

%

Peningkatan

49

41

Tetap sama

39

45

Berkurang

12

14

Pertanyaan: Berapa besar pendapatan keluarga Anda berubah selama lima tahun terakhir ini?
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Para petani dan nelayan, dibandingkan dengan dengan angka nasional, lebih memiliki
pendapatan yang tetap sama atau berkurang. Dampak dari perubahan-perubahan bagi petani
dan nelayan adalah, dalam beberapa kasus, diperkuat oleh meningkatnya industrialisasi dan
urbanisasi. Lebih dari seperlima dari mereka (22%) melakukan kegiatan nelayan dan pertanian
di kota kecil yang membawa tantangan diseputar produksi tanaman di kawasan lahan yang
kecil.

Perubahan dalam mata pencaharian
Meskipun penduduk di wilayah pedesaan, penduduk yang sangat miskin, dan petani dan
nelayan merasakan tingkat dampak yang tertinggi akibat dari perubahan-perubahan yang
mereka pahami, mereka juga membuat perubahan-perubahan yang paling banyak pada mata
pencaharian mereka. Terutama hal ini dilakukan dengan mengganti pekerjaan, menambah
pendapatan mereka dengan melakukan kerja lain dan merantau untuk beberapa periode dalam
tahun tersebut.

Semua

Kota besar

Kota kecil

Pedesaan

Petani dan nelayan

Dasar

4985

281

1872

2832

1302

%

%

%

%

%

%

Membuat
perubahan untuk
mata pencaharian

15

11

14

16

20

Semua

Kaya

Berkecukupan

Miskinr

Sangat miskin

Dasar

4985

84

2199

1518

1062

%

%

%

%

%

%

Membuat

15

11

13

14

21

Pertanyaan: Apakah anda, atau keluarga anda telah mengubah mata pencaharian saat ini/
pekerjaan yang membantu mengatasi/ berdamai denga perubahan air, pangan, persedian
energi atau cuaca yang dihadapi ?
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Contoh perubahan-perubahan untuk mata pencaharian
Ganti pekerjaan: Di suatu wilayah di Sumatra Utara orang tidak lagi bertani, melainkan bekerja
sebagai buruh di pabrik kertas setempat.
Menambah pendapatan: Orang di Jawa Timur menambah pendapatan mereka dengan membeli
ternak selama musim panen untuk dijual pada musim paceklik. Kaum perempuan di Jawa Timur
juga membuat produk-produk seperti gula mereka atau keranjang tradisional, dan di Jakarta kaum
perempuan membuka warung di depan rumah.
Merantau musiman: Kaum laki-laki dalam komunitas nelayan di pantai utara Jawa akan meninggalkan
desa mereka untuk bekerja sebagai pekerja bangunan atau pemulung di Jakarta selama musim
panas berkepanjangan, dan kembali kedesa mereka selama musim tanam dan melaut.
to their villages in time for the planting and fishing season.
Banyak orang menggambarkan bahwa melakukan perubahan untuk mata pencaharian adalah
karena keharusan. Perubahan-perubahan dalam iklim bukanlah alasan utama dari perubahanperubahan ini. Tetapi, perubahan-perubahan itu memberi tekanan tambahan yang, digabung
dengan tekanan atas ketersediaan lahan dan persaingan sumber daya, makin membuat hidup
mereka semakin sulit. Beberapa orang merasa frustasi karena tekanan-tekanan eksternal
menghalangi mereka untuk menjalani hidup yang mereka inginkan dan membatasi pilihan mencari
mata pencaharian. Yang lainnya merasa bersalah karena telah meninggalkan tanah leluhur mereka.
Para petani dan nelayan juga melakukan berbagai aksi yang meningkatkan daya lenting
mereka terhadap perubahan-perubahan dalam iklim, misalnya menggunakan teknologi untuk
meningkatkan kesuburan tanah dan merotas tanaman mereka.
Respons para petani terhadap perubahan dalam ketersediaan pangan/harga
Respons terkini atas perubahan khusus terhadap perubahan dalam ketersediaan pangan/
harga

Petani dan nelayan

Dasar

660

%

%

Teknologi untuk meningkatkan kesuburan tanah

24

Menanam beberapa jenis tanaman

22

Merotasi tanaman

21

Mencari tahu tentang harga tanaman/ ternak

2

Pertanyaan: Manakah dari aksi-aksi ini yang sedang Anda lakukan?
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Beberapa perubahan memberikan peluang-peluang baru. Misalnya, di suatu wilayah di
Sumatra Utara, musim panas yang semakin panjang berarti semakin banyak hari cerah saat
karet dapat disadap. Di Jakarta, musim hujan yang semakin panjang berarti tambahan masa
kerja bagi mereka yang menyediakan “layanan ojek payung”. Dan di komunitas di Kalimatan,
semakin panjang musim panas berarti orang-orang dapat menanam lebih banyak sayuran
sebelum kebun mereka tergenang di musim hujan. Namun, semakin panjang musim panas juga
menghancurkan tanaman padi di komunitas tersebut.

Kalimantan: Hidup di tepian
Persentase yang luar biasa tinggi dari orang yang mengubah mata pencahariannya
di Kalimantan (61%). Kawasan ini mengalami perubahan yang besar dalam tata guna
lahan, termasuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu
bara. Selain itu, masyarakat di sana menyaksikan perubahan-perubahan terbesar
dalam iklim dan semakin banyak orang merasakan tingkat dampak yang tinggi
karena perubahan-perubahan ini dibandingkan di daerah manapun di negara ini.
Dari antara mereka yang telah melakukan sebuah perubahan pada mata pencaharian
mereka, 84% telah mengganti pekerjaan mereka.
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Syarifah Dalimunthe/BBC Media Action

Di dalam kajian komunitas yang dilaksanakan di kawasan tersebut, orang-orang yang
dulunya adalah nelayan atau petani untuk sementara berpindah ke Kuching (Malaysia)
untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit atau di bidang konstruksi.
Mereka telah membawa pulang uang untuk diinvestasi pada mesin perahu agar mereka
dapat berlayar dilebih jauh mencari ikan, yang mereka anggap sebagai keharusan karena
menurunnya hasil tangkapan di dekat pantai. Saat para nelayan tidak menghasilkan cukup
uang, kaum perempuan di desa tersebut mengayam akar Bemban menjadi keranjang dan
tas untuk dijual demi menghidupi keluarga.
Beberapa anggota komunitas tersebut menggambarkan bagaimana berganti pekerjaan
itu cukuplah sulit, dan bahwa di beberapa kasus mereka tidak memperoleh banyak uang
karena tidak memiliki keterampilan yang diperlukan.
Seorang aktivis pertanian daerah yang diwawancara menyatakan kekecewaannya
kepada pemerintah karena tidak memberikan bantuan kepada orang-orang agar tetap
bercocoktanam:

“Sejauh ini pemerintah hanya separuh hati [dalam membantu kami
menghadapi perubahan]. Hanya ada beberapa rekomendasi seperti
mencampur tanaman-tanaman dan pola [menanam].”
(Wawancara mendalam, Pakar organisasi masyarakat madani
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Peristiwa cuaca ekstrim: Merasa tidak siap
Di Indonesia, 43% orang yang disurvei tinggal di wilayah yang telah mengalami peristiwa cuaca
ekstrim- angin kencang, banjir atau tanah longsor- dalam10 tahun terakhir ini.
Saat memperhatikan dampak-dampak cuaca ekstrem, biaya finansial dari banjir dan badai sering
kali disebutkan. Rumah yang rusak harus diperbaiki, dan furnitur yang hancur harus diganti.
Terkadang jumlah upah kerja juga terkena dampak karena orang tidak dapat masuk kerja akibat
banjir.
Tekanan psikologi untuk hidup dengan risiko peristiwa cuaca ekstrim juga dibahas. Seorang
laki-laki di kota kecil di Riau menggambarkan stress yang dialaminya:

“Saya tinggal didekat bantaran kali. Saya tidak dapat mengatasi lagi
‘banjir yang sering terjadi’.Saya tidak bisa tidur selama hujan desar.
Saya harus pindah dari rumah itu, saya tidak tinggal disana lagi.”
(Laki-laki, Riau, Kota, usia 35–44)

Persentase yang besar dari orang (58%) yang merasa dalam bahaya karena cuaca ekstrim, tetapi
hanya 18% merasa siap. Pengetahuan bagaimana merespons peristiwa-peristiwa tersebut
sangatlah rendah dan relatif sangat sedikit orang yang melakukan langkah-langkah sederhana
yang perlu untuk persiapan menghadapi cuaca ekstrim.

Climate Asia menanyakan serangkaian pertanyaan yang tak langsung diajukan mengenai
bagaimana orang dalam hidup sehari-hari merespons perubahan-perubahan yang
mereka perhatikan dalam iklim dan ketersediaan sumber daya utama. Hal ini diikuti
dengan serangkaian pertanyaan yang diajukan langsung mengenai aksi spesifik yang
mereka ambil dalam merespons perubahan-perubahan dalam ketersediaan pangan, air
dan energi dan merespons peristiwa cuaca ekstrim. Pertanyaan-pertanyaan ini dipilih
dengan menggunakan riset kualitatif dan saran dari pakar dengan tujuan untuk membuat
respons-respons tersebut menjadi sederhana dan dapat dibandingkan di seluruh Asia.
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Sangat sedikit orang di Indonesia yang siap hadapi cuaca ekstrim
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Pertanyaan: Aksi-aksi mana yang Anda sedang lakukan?
Orang yang lebih kaya melakukan sedikit lebih banyak tindakan daripada orang yang lebih
miskin untuk mempersiapkan diri hadapi peristiwa cuaca ekstrim, meskipun orang yang lebih
kaya juga merasa kurang berisiko.
Dampak cuaca ekstrim bisa dimitigasi maupun diperparah oleh pembangunan dan perbaikan
infrastruktur. Seorang warga Jakarta menyatakan bagaimana pembersihan kanal telah
mengurangi risiko banjir:

“Sekarang, bahkan jika ada hujan besar sepanjang malam, kami
tidak perlu kuatir, tetapi dulu, kami tidak bisa tidur, kami berpikir
sepanjang malam, apakah kami akan tenggelam?”
(Perempuan, Jakarta, Kota, usia 45–60)
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Sebaliknya, warga di kawasan kumuh Marunda di Jakarta terutama takut akibat saluran drainase
yang besar telah dibangun disamping rumah mereka. Meskipun ada dampak positif bagi banyak
warga lainnya di Jakarta, saluran ini pernah meluap selama hujan lebat dan membanjiri wilayah
tersebut.

Gaya hidup mengubah prioritas bagi orang kota
dan orang kaya
Sepertiga orang melakukan perubahan pada gaya hidup mereka sebagai respons terhadap
perubahan dalam cuaca dan ketersediaan sumber daya. Namun, tidak seperti perubahan mata
pencaharian, perubahan gaya hidup sebagian besar dilakukan oleh mereka yang lebih kaya,
dan yang tinggal di kota, terutama kota besar. Aksi yang populer di kota-kota besar adalah
menggunakan listrik secara lebih hemat dan mendaur-ulang atau menggunakan kembali air.
Warga di kota besar melakukan lebih banyak perubahan gaya hidup
Semua

Kota besar

Kota kecil

Pedesaan

Dasar

4985
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2832

%

%

%
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Warga di kota besar juga lebih terpapar pada kegiatan komunikasi yang mendorong perubahan
gaya hidup. Contohnya, banyak warga kota mengetahui kampanye yang mendorong
penghematan energi dan warga lainnya kenal dengan kampanye pemerintah yang mengajak
warga untuk hemat air. Katanya, mereka juga mungkin menggunakan dalam jumlah lebih besar
sumber daya ini pada awalnya dan juga memiliki peluang lebih besar untuk berhemat.

“Ketika kami mencuci beras, ada saran [dari pemerintah], agar
menghemat air, setelah mencuci beras, jangan buang airnya, kita
gunakan airnya untuk menyiram bunga.”
(Perempuan, Jakarta, Kota, usia 45–60)

Utamanya, terdapat relatif sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mana
mereka melakukan perubahan mata pencaharian atau gaya hidup atau merespons terhadap
perubahan-perubahan dalam ketersediaan sumber daya. Dalam kelompok terarah dan kajian
komunitas, laki-laki dan perempuan kadang-kadang merespons perubahan-perubahan secara
berbeda, meskipun hal ini tampaknya berhubungan dengan sejumlah pilihan yang tersedia
bagi mereka. Contohnya, banyak perempuan melakukan beragam aksi di seputar rumahnya
dan banyak laki-laki melakukan aksi sederhana selama hari kerjanya.

Orang Indonesia bersedia untuk melakukan perubahan
lebih jauh
Penduduk di Indonesia bersedia melakukan perubahan-perubahan lebih jauh pada hidup dan
gaya hidup mereka, untuk merespons terhadap perubahan-perubahan dalam iklim dan sumber
daya di masa depan. Dari mereka yang sudah disurvei, 51% bersedia melakukan perubahan
lebih jauh terhadap mata pencaharian mereka dan 65% bersedia melakukan perubahan lebih
lanjut pada gaya hidupnya.
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Pendukung dan penghalang
aksi
Bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung atau
menghalangi aksi dalam merespons perubahan dalam iklim dan ketersediaan
sumber daya utama. Didalamnya tercakup analisa terhadap penghalang dan
motivasi yang disampaikan orang-orang dan terhadap faktor-faktor yang
terkait dengan angka respons yang lebih tinggi.
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Pertanyaan: Untuk setiap pernyataan yang saya bacakan, silakan katakan apakah Anda setuju
atau tidak dengannya sebagai alasan mengapa Anda ingin merespons.
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Di semua wilayah dan kelompok demografis, kesehatan bukan hanya menjadi perhatian utama
tetapi juga menjadi motivasi yang kuat untuk melakukan aksi. Aksi-aksi yang memiliki manfaat
kesehatan yang nyata, misalnya mengurangi jumlah nyamuk di wilayah tersebut dengan
menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan sungai, tampak populer.
Orang Indonesia juga terdorong oleh keprihatinan pada lingkungan alam. Hal ini berlaku,
khususnya, pada orang-orang di kota besar (55% sangat setuju) dan orang-orang yang kaya
(71% sangat setuju), meskipun tidak melulu berhubungan dengan lingkungan alam mereka
seperti pada orang-orang miskin dan mereka yang berada di wilayah pedesaan.
Kalimantan, di mana lebih banyak orang merasa bahwa mereka mengalami dampak saat ini
dibandingkan di wilayah lainnya, memiliki banyaknya orang yang didorong oleh kebutuhan
untuk bertahan hidup (77% sangat setuju) dan hasrat untuk memberikan masa depan yang
lebih baik bagi anak-anak mereka (90% sangat setuju).

Tingkat dampak
Tidak seperti di beberapa negara lainnya, orang-orang yang disurvei dan merasakan tingkat
dampak yang tinggi saat ini sebagai akibat dari perubahan-perubahan dalam iklim dan
ketersediaan sumber daya tidak membuat lebih banyak perubahan pada mata pencaharian
mereka lagi di masa depan, dan sedang melakukan lebih banyak perubahan terhadap gaya
hidup mereka saat ini, termasuk dengan menyimpan, menghemat dan menggunakan kembali
air dan menggunakan energi secara lebih hemat.
Mereka yang merasakan tingkat dampak yang tinggi dan tidak melakukan perubahan adalah
nelayan atau petani yang miskin.

Orang Indonesia lebih percaya pada badan pengambil
keputusan setempat
Meskipun orang-orang bersedia melakukan aksi sendiri dan banyak merasa bahwa mereka
memiliki tanggungjawab melakukan hal demikian, sebagian besar orang melihat pemerintahbaik pusat, propinsi dan daerah- sebagai yang bertanggungjawab memimpin respons terhadap
perubahan-perubahan dalam iklim, sebagaimana dilakukan perwakilan pemerintah itu sendiri.
Orang-orang yang disurvei sangatlah percaya dengan lingkungan setempat dan pemerintah
setempat mereka untuk merespons perubahan-perubahan. Kepercayaan atas lembagalembaga yang paling dekat dengan mereka berakar dari fakta bahwa pemimpin komunitas atau
desa sesungguhnya memiliki kewajiban- baik sosial maupun pemerintahan- untuk bertindak
mengatasi isu-isu tersebut. Sebagian besar kebijakan yang diinisiasi di tingkat nasional
diturunkan ke tingkat komunitas melalui pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
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Lingkungan setempat, seperti di Jawa, juga secara tradisi ikut serta dalam kegiatan komunitas
yang disebut Gotong royong, yang melaksanakan kerja bakti seperti memelihara sistem irigasi atau
memberikan respons dini jika terjadi bencana alam.
Kepercayaan terhadap tingkat-tingkatan pemerintah
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Pertanyaan: Seberapa percaya anda bahwa [lembaga/kelompok] melakukan aksi yang diperlukan
untuk merespons perubahan-perubahan dalam air, pangan, persediaan energi atau cuaca?

Orang yang semakin terlibat dalam komunitasnya
melakukan lebih banyak hal agar siap
Di Asia terdapat tingkat keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi yang berkaitan dengan
semakin tingginya tingkat aksi. Sebagian besar masyarakat di Indonesia merasa bahwa
komunitas mereka bertindak bersama untuk menyelesaikan masalah(84%) dan merasa sangat
terlibat didalam pengambilan keputusan tingkat komunitas (57%).
Di Indonesia orang yang merasa lebih terlibat dalam komunitasnya lebih menyiapkan diri dalam
menghadapi peristiwa cuaca ekstrim dengan membuat perubahan-perubahan permanen pada
rumah mereka, membuat rencana menghadapi bencana, mempelajari pertolongan pertama,
mendaftar untuk informasi peringatan dini dan mendengarkan ramalan cuaca.
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“Kami tidak perlu terlalu percaya pada pemerintah. Mereka sudah sibuk
dengan hal-hal lain. Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggungjawab
juga. Mari belajar bersama untuk mengatasi banjir, ya. [Sebaiknya kita]
berhenti jadi masyarakat yang suka ngeluh saja. Mari membersihkan
saluran air sesering mungkin, menaruh harta milik kita di tempat
yang lebih tinggi dan meninggikan rumah kita sebelum musim hujan.
Kita tidak boleh lupa belajar dari informasi yang disampaikan oleh
TV atau koran dan cari tahu bagaimana masyarakat di wilayah lain
bisa bertahan hidup tanpa menuntut terlalu banyak bantuan dari
pemerintah.”
(Perempuan, Riau, Desa, usia 35–44)

Orang-orang yang seringkali membahas masalah iklim, pangan, air dan energi lebih dapat
merespons pada perubahan-perubahan dalam iklim dan ketersediaan sumberdaya dengan
membuat perubahan pada mata pencaharian dan gaya hidup. Mereka yang membahas
masalah-masalah terkait secara lebih sering adanya lebih banyak di wilayah pedesaan dibanding
perkotaan. Masyarakat di Jawa khususnya juga sering membahas masalah-masalah ini.

“Tetangga-tetangga saya menanamnya [tanaman baru], dan
memperlihatkan ke saya bagaimana saya dapat melakukannya
di pekarangan saya. Maka saya ikuti mereka.”
(Kajian Komunitas, Sulawesi Tenggara)
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Membatasi kerusakan: bersiap dan merespons banjir
Suatu komunitas yang tinggal di bantaran sungai di Jawa Tengah mengetahui risikorisiko kebanjiran. Tetapi mereka merasa bahwa banjir semakin lebih sering dan tidak
terprediksi dalam beberapa tahun terakhir ini.
Komunitas tersebut telah bekerja bersama untuk bersiap menghadapi banjir dan
meminimalisir kerusakan akibat banjir. Mereka membuat lemari laci yang tinggi untuk
menyimpan barang-barang milik mereka, menaikkan fondasi rumah dan mulai membeli
furnitur dari plastic agar tidak rusak karena air banjir. Komunitas tersebut lalu bergiliran
memantau tinggi air sungai dan berkomunikasi dengan masyarakat desa di hulu sungai
untuk memberi peringatan jika ketinggian air meningkat. Jika banjir terjadi, orang
mengungsi dengan makanan yang sudah dikemas sebelumnya, dan anggota komunitas
tersebut tetap tinggal untuk menjaga rumah-rumah mereka dari aksi pencurian.
Setelah banjir, kegiatan bersih-bersih dari komunitas tersebut dilakukan, dan anggota
keluarga seringkali harus kerja ekstra untuk mendapat uang demi memperbaiki
kerusakan rumah dan barang-barang rumah tangga.

Ulet Ifansasti, Getty Images
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Informasi dan diskusi penting dalam membantu
masyarakat dalam merespons
Orang yang merasa cukup punya informasi bagaimana merespons perubahan-perubahan
dalam iklim dan ketersediaan sumber daya akan melakukan beberapa bentuk aksi. Orang yang
cukup mendapat informasi biasanya yang berpendidikan lebih baik, memiliki sumberdaya yang
lebih banyak dan tinggal di wilayah kota besar di Jawa. Mereka ini telah membuat perubahanperubahan pada mata pencaharian mereka (21% dibandingkan dengan13% orang yang tidak
merasa cukup mendapat informasi).
Dengan akses informasi, orang menjadi lebih sadar akan risiko-risiko. Orang yang mendapat
cukup informasi akan merasa terdampak oleh perubahan-perubahan dalam iklim dan
ketersediaan sumber daya: 41% dari orang yang mendapat cukup informasi merasa mereka
mengalami tingkat dampak yang tinggi saat ini dibandingkan dengan 24% orang yang tidak
memiliki cukup informasi. Mereka juga merasa lebih siap terhadap risiko-risiko ini: orang yang
memiliki cukup informasi merasa lebih siap hadapi peristiwa cuaca ekstrim daripada orang yang
kurang memiliki informasi.
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Kurangnya dukungan pemerintah merupakan penghalang
utama bagi respons
Barriers to response
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Pertanyaan: Untuk setiap pernyataan yang saya bacakan, silakan katakan apakah Anda setuju
atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut sebagai alasan mengapa Anda tidak merespons.

Kurangnya dukungan pemerintah dianggap menjadi penghalang terbesar dalam merespons
perubahan-perubahan dalam iklim dan ketersediaan sumber daya. Ada harapan bahwa
pemerintah bakal memberikan informasi, dorongan dan sumber daya untuk merespons dan
beberapa orang menyatakan rasa frustasi karena ketiadaan dukungan tersebut. Namun,
kurangnya bantuan dari pemerintah dianggap sebagai suatu penghalang bahkan di daerahdaerah dimana program pemerintah dilaksanakan, sehingga menyiratkan harapan masyarakat
yang tinggi akan dukungan.
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“Mereka seharusnya dapat melakukan sesuatu… kami ini
masyarakat yang bodoh, yang tidak punya pengetahuan.”
(Perempuan, Jakarta, Kota, usia 45–60)

Masyarakat di Riau mengatakan bahwa mereka kekurangan pengetahuan bagaimana
beradaptasi dengan praktik pertanian dan pencarian ikan pada masa sekarang atau mencari
mata pencaharian alternatif karena mereka tidak mendapat informasi dari pemerintah daerah.
Beberapa orang merasa tak berdaya karena aksi-aksi dari pemerintah maupun perusahaan
besar:
Kurangnya sumber daya untuk merespons merupakan penghalang yang diungkapkan mayoritas
besar masyarakat. Beberapa orang menganggap bahwa melakukan aksi itu mahal dan sulit
dicapai:

“Semua kembali ke pelestarian lingkungan tetapi terkadang
pemerintah tidak bertanggungjawab dan masyarakat tidak
bisa berkata apa-apa karena semua orang yang berkuasa
dan berwenang telah menandatangani hak-hak bagi
perusahaan, itulah sebabnya hal ini sulit bagi rakyat.”
(Laki-laki, Riau, Desa, usia 35–44)

“Jika saya punya uang, saya ingin merenovasi rumah saya,
agar lebih tinggi dan aman.”
(Perempuan, Jakarta, Kota, 45–60))

Tidak tahu bagaimana merespons, tidak memiliki akses informasi dan menganggap isu-isu
ini bukan masalah saat ini juga merupakan penghalang-penghalang untuk aksi bagi separuh
penduduk. Masyarakat di kota kecil (49%) dan wilayah pedesaan (54%) lebih merasa kurangnya
informasi sebagai penghalang untuk beraksi dibandingkan dengan warga di kota besar (17%)
yang telah menerima kegiatan komunikasi terkait isu-isu ini. Masyarakat di kota kecil dan
pedesaan juga lebih merasa tidak mengetahui bagaimana merespons.
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Situasi media dan komunikasi
di Indonesia
Untuk dapat menjangkau masyarakat, penting untuk memahami apa
yang mereka inginkan: media apa yang mereka gunakan, dengan siapa
mereka biasa berbicara dan percaya, dan bagaimana mereka ingin
informasi disampaikan pada mereka. Bagian ini menyajikan informasi
tentang kebutuhan, pilihan dan penggunaan media dan komunikasi bagi
masyarakat.

Pakar: media dapat menjangkau lebih banyak orang
dengan isi yang menghibur
Sebagaimana ditampilkan dalam bagian 2, kegiatan komunikasi terkait isu-isu perubahan iklim
tidak menjangkau setiap orang. Pakar media melukiskan bagaiaman bobot muatan tentang
perubahan iklim sulit dibuat oleh mereka dan sulit bagi masyarakat awam untuk memahaminya:

“Ya, iklan, ILM [iklan layanan masyarakat] dan pendidikan
lewat online sudah tersedia. Namun, sulit memahami pesanpesannya. Perubahan iklim masih menjadi konsep yang asing
bagi masyarakat. Bahkan bagi rekan-rekan saya di media
sendiri. Ini bukanlah topik yang dibicarakan orang dalam
obrolan ringan. Perlu pemahaman mendalam ketika orang
berusaha berbicara tentang perubahan iklim
(Wawancara mendalam, pakar media online)
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Para pakar menekankan pentingnya menjangkau semakin banyak orang untuk meningkatkan
kesadaran dan respons pada perubahan-perubahan dalam iklim. Saran yang umum adalah
dengan membuat isu-isu tersebut lebih memikat dengan menggunakan hiburan. Namun, ini
pun punya tantangan-tantangannya sendiri:
Untuk membuat topik tersebut jadi lebih menarik dan memikat bagi audiens seluas mungkin,
penting juga memahami kebutuhan orang akan informasi, serta pilihan jenis medianya, format
dan isinya.

“Ini adalah isu yang serius dan sulit membuatnya menarik.
Ini merupakan wilayah bagi para akademisi. Kami, para pakar
komunikasi, harus membuatnya indah [dengan memakai
televisi]. Mungkinlah membuatnya penting tetapi sulit untuk
membuatnya jadi menarik. Dan penggunaan kaum selebritas
belumlah cukup.”
(Wawancara mendalam, pakar media penyiaran)

Televisi dan komunitas: sumber informasi yang lebih
disukai
Sebagian besar orang merasa bahwa media sudah meliput isu-isu terkait dengan pangan,
air, energi, dan cuaca ekstrim dengan baik (78%), dan orang-orang cenderung mendapatkan
informasi tentang isu-isu tersebut melalui televisi (92%) dari media lain. Televisi merupakan
media yang paling dipercaya dan juga cara yang leibh disukai untuk menerima informasi
tentang isu-isu ini, yang diikuti oleh anggota masyarakat yang dihormati, pemerintah daerah
dan keluarga dan teman-teman. Namun pilihan ini berberda sesuai jenis lokasi dengan kota
besar yang lebih menyukai televise dan di daerah lainnya lebih memilih anggota-anggota
masyarakat yang dihormati.
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Sumber informasi yang lebih dipilih berbeda berdasarkan jenis lokasi
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Pertanyaan: Dengan cara apa anda paling suka mendapat informasi tentang perubahanperubahan dalam persediaan air, pangan dan energi?
Secara mengejutkan, meskipun tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia – 22%
masyarakat menggunakan media sosial dalam minggu terakhir sesuai survei baru-baru ini
oleh BBG (Broadcasting Board of Governors) – kurang dari 2% orang yang ingin mendapatkan
informasi yang diberikan lewat internet.

Kebutuhan masyarakat akan informasi
Hampir tigaperempat masyarakat (74%) menginginkan informasi tentang dampak perubahan
iklim di masa datang. Hasrat akan informasi tentang dampak masa depan menjadi yang tertinggi
di kota besar (85%), dimana masyarakat memperkirakan tingkat dampak tertinggi di masa
Broadcasting Board of Governors (2013) Media Use in Indonesia 2012 [online] Available from:
http://www.bbg.gov/wp-content/media/2012/10/gallup-indonesia-brief.pdf [Accessed 16 April 2013]
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depan. Orang yang lebih tua dalam kelompok terarah menekankan pentingnya menunjukkan
kepada orang-orang dampak-dampak yang sudah dibawa oleh perubahan dalam iklim, untuk
memperlihatkan bahwa mereka harus melakukan aksi sekarang juga.
Beberapa petani meminta informasi iklim yang lebih terpercaya dan bantuan dalam mencari
tanaman yang sesuai dengan pola cuaca yang berubah. Banyak juga yang menyatakan
keinginannya akan informasi yang dapat membantu mereka mempertahankan mata pencaharian
atau gaya hidup mereka, saat perubahan-perubahan terjadi.
Informasi yang diinginkan masyarakat
Dasar: Semua
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Didalam wilayah perkotaan, masyarakat menginginkan informasi tentang bagaimana harus
tetap sehat dan menghindari penyakit, terutama di kota besar yang amat padat penduduk.
Di Jakarta, kota yang berisiko terkena banjir parah, masyarakatnya menginginkan informasi
tentang bagaimana bersiap diri menghadapi banjir-banjir mendatang, yang dikuatirkan menjadi
semakin parah.

Format komunikasi yang lebih disukai
Ada penekanan yang kuat pada kebutuhan akan semua kegiatan komunikasi yang memikat dan
menghibur. Bincang-bincang televisi atau radio disarankan oleh beberapa orang sebagai format
terbaik karena memungkinkan audiens berpartisipasi, serta para pakar yang memberi informasi.

“Saya punya banyak pertanyaan, jika ada nomor telpon yang disediakan, kami
dapat menyampaikan pertanyaan, dan bukannya sang pembawa acara yang
bertanya pada mereka atas nama kami. Anda tahulah….kayak kita minta lagu di
stasion radio saja.”
(Laki-laki, Jawa Tengah, Desa, usia 16–24)
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Orang-orang juga mengusulkan digunakannya format reality show televisi untuk menyampaikan
informasi iklim. Di Jakarta, sekelompok orang menjelaskan bahwa mereka menganggap televisi
reality adalah gagasan yang baik karena problem yang mereka alami dipertunjukkan ke orang
lain:

“Seorang reporter mengajak pemirsa untuk menjelajah
komunitas tersebut. Para pemirsa dapat melihat secara
langsung masalah dan isu-isu apa saja yang kami hadapi
setiap hari.”
Laki-laki, Jakarta, Kota, usia 16–24)

Bersama dengan format-format televisi, ada keinginan kuat juga untuk kegiatan komunikasi
tatap muka. Dalam beberapa hal, kegiatan ini memungkinkan orang menerima informasi
spesifik yang bersifat lokal, dan dalam hal lainnya, orang dapat diyakinkan bahwa informasi
tersebut benar karena berasal dari professional atau ahli.

“Bersama dengan format-format televisi, ada keinginan kuat juga
untuk kegiatan komunikasi tatap muka. Dalam beberapa hal,
kegiatan ini memungkinkan orang menerima informasi spesifik
yang bersifat lokal, dan dalam hal lainnya, orang dapat diyakinkan
bahwa informasi tersebut benar karena berasal dari professional
atau ahli.
(Perempuan, Riau, Desa, usia 25–34)

Seseorang mengusulkan pemberian video pelatihan, yang menampilkan para ahli yang
memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang bagaimana menggunakan teknik
pertanian yang baru.
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Penggunaan media terkini (yang digunakan “kemarin atau hari ini”)
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Pertanyaan: Kapan terakhir kali Anda mengakses/menggunakan media-media berikut ini?

Televisi
Televisi merupakan jenis media yang paling populer dengan lebih dari 90% orang Indonesia
yang menontonnya terakhir kali. Mereka yang menontonnya, terutama melakukannya di rumah
sendiri (97%).
Empat stasion televisi, yang kesemuanya berpusat di Jakarta, memiliki audiens diatas 50%,
termasuk RCTI (yang ditonton oleh 77% dari mereka yang menonton televisi), SCTV (68%),
Trans7 (65%), Trans TV (60%) dan Indosiar (54%). Parabola sebagian besar digunakan di wilayah
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pedesaan dan di luar Jawa, di mana signal untuk saluran-saluran dari Jakarta sulit diterima.
Berita merupakan tontonan yang populer, dengan 87% orang yang menonton televisi berkata
mereka menonton berita, dan meningkat jadi 93% orang di kota besar. Drama dan sinetron
luar biasa populer di wilayah pedesaan (56% menontonnya dibanding dengan angka nasional
sebesar 35%). Reality show televisi juga populer (36%) karena jenis ini menampilkan orangorang di daerah-daerah yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda-beda, yang bekerja
sama untuk memecahkan masalah.

“Sebagian besar warga desa lebih suka nonton TV daripada
dengar radio, karena kami dapat lihat gambar, secara hidup.
Dan TV itu up to date dalam beritanya.”
(Perempuan, Blitar, Desa, Jawa Timur, usia 35–44)

Dalam kelompok orang yang lebih tua, penekanan pada tradisi muncul dan mereka menginginkan
program yang mencerminkan tradisi, budaya dan identitas etnis Indonesia.
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Pertanyaan: Terkait kebiasaan menonton anda secara umum pada hari biasa/akhir pekan, jam
berapa anda suka nonton TV? 8

8
Karena perbedaan waktu di seluruh kepulauan, jam menonton untuk program yang sama bisa berbeda-beda. Contohnya, pertunjukan di Jawa di
jam puncak yaitu jam 8 malam akan tampil di Sulawesi pada jam 9 malam..
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Telpon seluler
Telpon seluler sebagian besar digunakan oleh orang mampu, meskipun lebih dari sepertiga
orang yang sangat miskin menggunakan telpon seluler terakhir kali. Telpon seluler paling
banyak digunakan untuk menelpon (93%) dan untuk mengirim dan menerima sms (85%). Hampir
separuh warga dibawah usia 24 tahun juga menggunakan telpon seluler untuk mendengarkan
musik dan radio. Jaringan terbesarnya adalah Telkomsel, yang menjual kartu pra bayar seperti
SimPATI (digunakan oleh 26% pengguna telpon selular) dan AS (yang digunakan oleh 25%
pengguna telpon selular).

Radio
Dalam tahun-tahun belakangan ini, jumlah pendengar radio telah menurun. Hanya 13% dari
penduduk mendengarkan radio terakhir kali. Pendengar umumnya bervariasi sesuai wilayahnya,
tetapi 33% dari penduduk di Kepulauan Timur mendengarkan radio terakhir kali, dibandingkan
dengan 2% penduduk di Kaliman. Stasion radio daerah paling populer, dengan pendengarnya
selama jam sibuk pagi hari antara 6.00 dan 7.30 pagi.

Koran
Koran merupakan yang populer diantara warga kota, orang kaya dan para professional.
Hanya seperempat (24%) dari orang golongan mampu yang membaca koran terkahir kalinya,
dibandingkan dengan hanya 2% warga yang sangat miskin, sementara persentasi ini hanya
di bawah sepertiga (30%) untuk kaum professional. Diantara para pembaca koran, koran yang
paling populer adalah koran di Jawa Timur yaitu Jawa pos (14%), koran nasional Kompas (12%)
dan versi daerah dari Kompas: Tribun (14%). Koran-koran daerah sangat populer diantara
masyarakat berpenghasilan menurun di beberapa daerah. Contohnya, dalam kajian komunitas
di Jawa Tengah, banyak orang termasuk orang yang miskin, berlangganan koran daerah.

Helen Rea/BBC Media Action

Broadcasting Board of Governors (2013) Media Use in Indonesia 2012 [online] Tersedia di: http://www.bbg.gov/wp-content/media/2012/10/
gallup-indonesia-brief.pdf [Diakses pada 16 April 2013]
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Internet
Seperti koran, internet digunakan sebagian besar oleh penduduk di kota besar dan kaum
yang mampu dan berkecukupan. Internet sangat populer dikalangan anak muda. Kelompok
ini juga lebih banyak mengakses internet melalui telpon selular dibanding kelompok lainnya.
Penggunaan situs jejaring sosial di Indonesia tampak tinggi, dimana Indonesia memiliki jumlah
pengguna Facebook terbesar keempat di dunia (diperkirakan sekitar 64 juta pengguna setiap
bulannya) dan jumlah pengguna Twitter terbesar kelima (19,5 juta).
Koneksi-koneksi yang dimampukan oleh media sosial telah menciptakan jejaring manusia,
terutama di daerah perkotaan dan akhir-akhir ini media sosial memainkan peranan utama dalam
mendukung upaya anti-korupsi dan memperbesar suara dari mereka yang tidak puas dengan
layanan kesehatan. Banyak organisasi masyarakat madani mulai menggunakan media sosial
untuk mendukung kerja mereka dan media sosial memiliki potensi besar untuk mendukung
upaya-upaya merespons perubahan iklim.

Komunitas
Terdapat banyak kegiatan masyarakat dan keagamaan dan kelompok-kelompok didalam
masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai sumber informasi yang penting dan tempattempat diskusi:
Warung Kopi
Kaum laki-laki bertemudi Warung
Kopi pada pagi dan siang hari
untuk membahas berita dan
peristiwa. Televisi dan koran
disediakan dan informasi saling
bertukar diantara teman dan
kenalan.

PKK
Kaum perempuan berkumpul di
PKK (perkumpulan kesejahteraan
keluarga) untuk membahas isu-isu
kesehatan dan kesejahteraan.

Pos ronda
Kaum laki-laki juga berkumpul di
Pos ronda menjalankan tugas jaga
malam lingkungan, memastikan
keamanan dan memberikan
peringatan dini saat kebakaran
dan bencana alam.

Komunitas

Kegiatan keagamaan
Komunitas ikut ambil bagian
dalam kegiatan keagamaan seperti
Pengajian Al-Quran dan Kegiatan
Ibadah Umum, dan membentuk
kelompok untuk kegiatan
keagamaan seperti ziarah atau
pembangunan masjid.
10

Karang Taruna
Pemuda pergi ke Karang Taruna,
sebuah organisasi kaum muda
yang menyediakan kegiatan olah
raga, seni dan budaya.

Arisan
Orang menghadiri pertemuan
mingguan Arisan, sebuah kelompok
simpan pinjam dimana anggotanya
menyetor uang dan menerima
pembayaran dengan cara bergilir.

Social Bakers (2013) Facebook statistics by country [online] Tersedia di: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ [Diakses pada Agustus 2013]

052

05
Anggota masyarakat yang dihormati: para pembentuk opini
Indonesia memiliki struktur pemerintahan akar rumput yang sangat luas yang sering kali sulit
dipisahkan dari komunitas secara umum karena ia melekat dalam kehidupan masyarakat.
Didalam struktur ini, anggota masyarakat yang dihormati memainkan peran utama dalam
membentuk aksi komunitas. Para pembentuk opini ini meliputi pemimpin pemerintah
Climate Asia mengumpulkan pandangan dari para pembentuk opini di masyarakat.
Para pembentuk opini diidentifikasi sebagai yang memiliki dua dari tiga karakteristik
berikut ini: pekerjaan professional, ikut dalam organisasi, kelompok atau asosiasi dan
memiliki pengaruh terhadap lebih dari 10 orang.

setempat, pimpinan kelompok agama atau masyarakat. Mereka cenderung sudah tua, laki-laki
dan lebih terdidik dari penduduk lainnya disana. Dari para pembentuk opini yang disurvei,
78% orang mengatakan bahwa orang mendatangi mereka untuk meminta nasihat.
Para pembentuk opini ini merasa bahwa mereka lebih tahu tentang perubahan dalam
iklim dan ketersediaan sumber daya daripada masyarakat pada umumnya. Mereka juga
memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan perubahan iklim dan lebih meyakini bahwa
hal itu sedang terjadi. Mereka membahas perubahan-perubahan dalam sumber daya
dan iklim lebih sering daripada penduduk pada umumnya dengan beragam orang dan
lembaga-lembaga. Lebih dari separuh masyarakat umum (51%) berbicara dengan tokoh
berpengaruh setempat dan pimpinan masyarakat untuk mendapatkan nasihat tentang
perubahan dalam cuaca dan sumber daya, sementara hampir seperlima penduduk (19%)
berbicara dengan pemimpin masyarakat, dimana keduanya dipandang sebagai sumber
informasi yang terpercaya. Informasi dari pemimpin agama juga dianggap layak dipercaya,
meskipun hanya 13% dari orang-orang berbicara dengan mereka seputar isu-isu lingkungan.

Sistem RT/RW
Di Jawa, sistem RT/RW sangat kuat. Sebuah wilayah yang terdiri dari sekitar 200 keluarga
dan memiliki perwakilan yang dipilih, yang disebut Rukun Warga (RW). Yang melapor
ke RW adalah sejumlah Rukun Tetangga (RT), dimana setiap RT terdiri dari sekitar 40
keluarga. RT dan RW bertanggungjawab terhadap komunitasnya, misalnya memberi
bantuan saat acara perkawinan, dan juga ke pemerintah, contohnya membantu
melaksanakan pemilihan umum. Mereka berhubungan dengan organisasi masyarakat
setempat dan pejabat pemerintah daerah, sehingga mereka cukup memperoleh
informasi dan menyediakan saluran komunikasi ke dan dari kelompok masyarakat.
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Komunikasi: memampukan
aksi sekarang dan masa datang
Bagian ini menggunakan temuan-temuan riset Climate Asia untuk
memperlihatkan bagaimana media dan komunikasi dapat digunakan untuk
membantu orang merespons terhadap perubahan di seluruh Indonesia.
Riset Climate Asia research mengungkap banyak peluang untuk membantu
masyarakat merespons perubahan-perubahan dalam iklim dengan media
massa dan komunikasi tatap muka.
Kegiatan komunikasi dapat membantu setiap pribadi dengan membangun kesadaran,
motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan dan keterampilan, untuk memungkinkan mereka
melakukanaksi untuk menjamin pangan, air dan tempat bermukim, meningkatkan peluang dan
jaminan ekonomi, mengurangi risiko bencana, dan berhasil menghadapi krisis. Komunikasi juga
membantu kelompok-kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu yang umum dan bekerja
sama, menginformasikan kebijakan publik dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin,
sambil memperkokoh demokrasi.
Di Indonesia kegiatan komunikasi saat ini yang terkait perubahan iklim sudah menghasilkan
sebuah efek. Kesadaran dan pemahaman akan perubahan iklim sudah lebih tinggi di daerah
kota besar yang telah menerima sebagian besar kegiatan komunikasi, demikian pula perhatian
seputar masa datang. Masyarakat di wilayah-wilayah ini juga lebih merasa mendapat informasi
mengenai bagaimana merespons perubahan yang mereka saksikan.
Namun, ada banyak orang yang belum terjangkau dengan informasi yang mereka pahami dan
dapat gunakan. Orang-orang ini, lebih sering dijumpai di daerah pedesaan, memiliki akses
yang lebih rendah pada informasi dan kurang merasa mendapat informasi tentang bagaimana
merespons perubahan-perubahan dalam iklim.
Diseluruh Indonesia, terdapat juga kebutuhan mendesak dan segera untuk meningkatkan
kesiapan atas peristiwa-peristiwa cuaca ekstrim. Ini merupakan peluang untuk berkomunikasi
dengan masyarakat dan menunjukkan pada mereka pentingnya kesiapan dan melengkapi
mereka dengan keterampilan baru.
Orang Indonesia bersedia melakukan perubahan-perubahan pada pekerjaan dan gaya
hidup mereka agar dapat merespons perubahan-perubahan dalam iklim, dan merasa
bertanggungjawab untuk melakukan hal demikian. Namun, keputusan yang harus dibuat
masyarakat terasa kompleks, dan menjadi penting bahwa mereka memiliki informasi yang
memadai untuk mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri dan komunitasnya.
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Komunikasi untuk memampukan aksi yang efektif
Dengan menggunakan riset Climate Asia di Indonesia, tampak bahwa media dan komunikasi
dapat memampukan dan mendorong aksi untuk merespons perubahan-perubahan dalam
iklim di tingkatan masyarakat yang berbeda-beda. Terdapat juga kebutuhan bagi isi/muatan
media massa yang menjangkau audiens tingkat nasional, yang paling mungkin melalui
televisi. Selain itu program ini harus ditambahkan dengan muatan yang lebih sesuai secara
kedaerahan yang disajikan ke masyarakat melalui pemimpin daerah dan pembentuk opini,serta
komunikasi tatap muka dari organisasi-organisasi yang aktif dalam bidang ini. Terdapat peluang
untuk menggunakan pengalaman dari riset Climate Asia untuk meningkatkan efektivitas dari
pekerjaan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi ini yang sudah membantu Indonesia
dalam merespons perubahan-perubahan dalam iklim.

Orang
Di tingkat nasional, media massa, terutama televisi, dapat memampukan dan mendukung
setiap orang untuk merespons perubahan-perubahan dalam iklim. Untuk melakukannya, perlu:
Menyatukan orang dengan isunya lewat membingkai kegiatan komunikasi di seputar nilainilai dan motivasi masyarakat untuk beraksi: Ada peluang untuk meningkatkan pemahaman
akan perubahan iklim dan mendorong aksi saat ini dengan membingkai kegiatan komunikasi
diseputar hal-hal yang bernilai bagi masyarakat. Contohnya, keinginan yang kuat untuk
melindungi kesehatan, lingkungan dan mewariskannya untuk generasi mendatang.
Menambah rasa ikatan pada sesama bangsa Indonesia: Masyarakat merasakan
ikatan pada sesama bangsa Indonesia dan memiliki sentimen keagamaan dan
moral yang kuat yang mendorong kerjasama yang baik. Media dapat menampilkan
bagaimana merespons terhadap perubahan-perubahan dalam iklim dapat memberi
manfaat pada orang Indonesia lainnya, termasuk mereka yang miskin dan rentan.
Memberdayakan orang untuk menentukan pilihannya sendiri: Banyak orang di
Indonesia
merasa tidak berdaya oleh perubahan-perubahan yang yang terjadi di
sekitar mereka dan mereka bergantung pada aksi dari pemerintah. Komunikasi
seharusnya memperlihatkan opsi-opsi yang tersedia, yang tidak membutuhkan bantuan
pemerintah atau invenstasi finansial yang besar. Komunikasi ini janganlah bersifat
menyuruh namun menyajikan beragam pilihan yang memampukan orang untuk
membuat keputusan kompleks secara sendiri atau bersama dengan komunitasnya.
Mendorong dipertimbangkannya mata pencaharian alternatif: Banyak orang Indonesia
menghadapi pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan tentang pekerjaan mana yang
mereka lakukan dan dimana mereka akan tinggal ditengah tekanan iklim, lingkungan
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dan ekonomi. Sementara beberapa kegiatan komunikasi menekankan kebutuhan
orang untuk melakukan perubahan pada hidup dan mata pencahariannya, orang harus
diberikan informasi melalui saluran yang sesuai dan terpercaya untuk memberikan
mereka peluang terbesar untuk menentukan pilihan mereka sendiri yang mudahmudahan akan memberi manfaat jangka panjang bagi mereka dan keluarganya.
Mendorong orang dengan memperlihatkan apa yang sudah mereka kerjakan: Masyarakat
di Indonesia sudah melakukan banyak aksi kecil yang membantu mereka beradaptasi
dengan perubahan-perubahan masa datang terkait iklim, tetapi mereka tidak serta merta
tahu bahwa aksi-aksi tersebut dapat membantu mereka. Kegiatan komunikasi sebaiknya
menampilkan manfaat dari apa yang sudah dilakukan masyarakat untuk menambah
kepercayaan bahwa mereka dapat mengupayakan sesuatu yang baru, mengembangkan
keterampilan baru atau mengembangkan mata pencaharian alternatif jika diperlukan.
Meningkatkan pengetahuan dan menginspirasi pembaruan: Masyarakat, terutama di
wilayah perkotaan, lapar akan informasi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk
merespons perubahan iklim. Pemerintah dan masyarakat madani sudah membantu
mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan. Program-program yang lebih
baik dengan memberikan informasi kepada semakin banyak orang dan menawarkan
peluang kepada mereka untuk berbagi aksi dan inovasi mereka sendiri. Indonesia merupakan
negara yang luas dan beragam dan dapat menjadi sumber dari banyak terobosan masa
datang yang membantu orang diseluruh Indonesia dan diluar batas negara ini untuk
mengurangi dampak perubahan iklim dan merajut masa depan yang lebih berkelanjutan.

Masyarakat
Orang Indonesia mempercayai komunitas mereka dan merasa bahwa mereka beraksi bersama
untuk memecahkan masalah. Kegiatan komunikasi harus terfokus pada tokoh masyarakat untuk
mendorong aksi.
Menjangkau tokoh masyarakat yang berpengaruh: Berkomunikasi dengan para pembentuk
opini, misalnya RT dan RWs, pemimpin masyarakat dan adat, dapat memastikan bahwa informasi
telah diterima dan disebarluaskan. Selain itu, mereka sendiri merupakan sumber informasi yang
penting terkait apa yang sesungguhnya terjadi di tingkat masyarakat. (Lihat bagian 8 untuk
gagasan yang lebih rinci mengenai bagaimana berkomunikasi dengan audiens ini.)
Mendorong diskusi mengenai isu-isu ini: Meningkatkan ketertarikan dalam isu-isu ini dengan
memfasilitasi diskusi diantara kelompok masyarakat dirasa penting dalam memampukan
respons- dengan membantu warga memahami informasi dan mencapai keputusan-keputusan.
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Hal ini sangat cocok untuk isu-isu seperti persiapan menghadapi peristiwa cuaca ekstrim,
dimana kerjasama merupakan hal penting, dan meningkatkan produktivitas pertanian, dimana
solusi-solusi seringkali perlu disesuaikan dengan wilayah setempat. Diseluruh Indonesia, orang
yang membahas isu-isu pangan, air, energi, dan iklim lebih merasa tahu mengenai bagaimana
merespons perubahan-perubahan yang mereka saksikan.
Membagi gagasan dan aksi diantara kelompok masyarakat: Indonesia merupakan negara yang
besar, dengan kondisi alam dan penduduk yang berbeda-beda. Berbagi informasi tentang
bagaimana orang yang berbeda-beda menangani tantangan-tantangan yang berbeda dapat
membantu oranglain untuk belajar dari sesamanya dan mendorong replikasi dan penemuan
kembali.

Lembaga
Satu penghalang utama bagi banyak orang untuk beraksi adalah kurangnya dukungan dari
lembaga luar. Media dapat digunakan untuk menciptakan dialog antara lembaga dengan
masyarakat.
Membantu organisasi masyarakat madani memenuhi kebutuhan masyarakat: Indonesia memiliki
masyarakat madani yang besar dan aktif yang sudah membantu masyarakat untuk mengambil
tindakan untuk bersiap diri hadapi perubahan iklim. Namun demikian, kepercayaan terhadap
LSM dan sejauh mana mereka dianggap efektif amatlah berbeda-beda diseluruh Indonesia.
Terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya LSM melalui komunikasi
berdasar pada pemahaman yang semakin baik atas kebutuhan masyarakat dan motivasi untuk
beraksi.
Meminta pertanggungjawaban pemerintah: Ada peluang untuk dialog yang semakin baik
antara masyarakat umum dan pemerintah dalam isu ini. Beberapa orang merasa tidak
diberdayakan oleh aksi-aksi pemerintah yang dianggap tidak akuntabel dan lebih melayani
kebutuhan kalangan usaha daripada rakyat. Untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan
dan mendorong aksi, diperlukan transparansi yang lebih diseputar upaya-upaya pemerintah.
Media dapat menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah,
kalangan pemimpin usaha dan masyarakat madani di tingkat nasional, propinsi dan daerah,
misalnya melalui forum debat yang menampilkan anggota masyarakat umum.
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Menyatukan dampak dan aksi
untuk memahami orang di
Indonesia
Bagian ini menampilkan hasil-hasil dari analisa segementasi yang dilakukan
oleh Climate Asia seluruh daerah. Analisa ini berdasar pada temuan-temuan
riset untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman yang memungkinkan
pengertian yang lebih baik atas kebutuhan orang di Indonesia. Pemahamanpemahaman ini kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi
peluang-peluang untuk kegiatan komunikasi yang mendorong aksi
yang efektif dalam merespons perubahan-perubahan dalam iklim.
Orang di Indonesia berbeda-beda dalam hal perubahan-perubahan iklim yang mereka pahami,
dampak yang mereka rasakan sebagai sebuah akibat dan besarnya aksi yang mereka lakukan
untuk merespons perubahan-perubahan ini.
Bagian 4 menampilkan bagaimana orang di Indonesia merespons secara berbeda terhadap
perubahan yang mereka hadapi karena berbagai alasan, antara lain:
•
•
•

Dampak yang mereka rasakan
Akses mereka ke informasi
Tingkat hubungan mereka dengan komunitas mereka

Untuk memahami kebutuhan orang dan mengidentifikasi peluang untuk berkomunikasi
denganmereka secara efektif, Climate Asia telah menganalisa data survei dari seluruh daerah
dan menaruh penduduk kedalam lima segmen terpisah, dengan menggunakan proses yang
disebut analisa klaster. Setiap segmen berbeda dalam faktor-faktor yang memampukan dan
menghalangi respons. Dengan demikian, setiap segmen memiliki kebutuhan komunikasi yang
berbeda-beda dan dapat didukung dengan cara-cara berbeda. Kami menyebut segmen-segmen
ini: surviving (yang bertahan hidup), adapting (yang beradaptasi), willing (yang bersedia),
struggling (yang berjuang) dan unaffected (yang takterdampak).
Besaran setiap segmen mewakili sejauhmana orang memahami dampak dan melakukan aksi
untuk merespons. Di Indonesia, kelompok yang terbesar adalah yang bersedia (willing), yaitu
mereka yang ingin membuat perubahan tetapi belum dilakukan, dan yang takterdampak
(unaffected), yaitu mereka yang belum melihat perubahan besar atau merasakan dampak yang
besar.
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Indonesia – banyak orang bersedia melakukan aksi
Tindakan/ rencana untuk
Acting/planning to act
beraksi

11%

Adaptasi
Adapting

takterdampak

Dampak rendah yang
Low impact felt
dirasakan

Unaffectedkesediaan
Willing
27%

Dampak tinggi yang

High
impact felt
dirasakan

32%
6%
yangSurviving
bertahan

24%

yang
bertahan
Struggling

tidak bertindak

Not acting
yang bertahan: sulit untuk mengambil tindakan

yang bertahan: sulit untuk mengambil tindakan

Surviving: “Finding it too hard to take action”

yang berjuang: mencoba mengambil tindakan tapi sulit untuk menemukannya

Struggling: “Trying to take action but finding it very difficult”

yang
beradaptasi:
bertindak
dan ingin
Adapting:
“Acting
and wanting
tomelakukan
do more”lebih lagi
yang beradaptasi: khawatir dengan hari esok
Willing:
“Worrying about tomorrow”
takterdampak:
percaya bahwa
yangto
dapat
dilakukan
Unaffected: “Believe
theretidak
is noada
need
do anything”

Keterangan lebih rinci tentang bagaimana segmen-segmen audiens ini dibentuk, dapat dilihat
di www.bbc.co.uk/climateasia.
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Segmen-segmen berdasar demografi
Orang-orang yang merasakan dampak paling besar dan sedikit sekali melakukan aksi- yang
bertahan hidup- adalah mereka yang sangat miskin. Kebanyakan dari kelompok ini adalah kaum
petani yang mengalami dampak perubahan-perubahan dalam iklim saat ini.
Yang berjuang yaitu kelompok lainnya yang mengalami dampak perubahan dalam iklim
dan menghadapi penghalang untuk beraksi, secara relatif tersebar merata di seluruh daerah
perkotaan dan pedesaan dan kelompok-kelompok penduduk dengan pendapatan menurun.
Konsentrasi yang sedikit lebih tingi dari kelompok ini terdapat di Jawa Timur dan Pulau-Pulau
Bagian Timur.
Konsentrasi tinggi dari yang beradaptasi – kelompok yang merasakan dampak, tetapi melakukan
aksi untuk meresponsnya- terdapat di Jawa Barat. Banyak orang di wilayah ini terpapar dengan
lebih banyak kegiatan komunikasi mengenai iklim dan isu-isu terkait – 38% dibandingkan
dengan 32% secara nasional. Penduduk di kawasan ini memperoleh informasi dari sumber yang
beragam sekali, termasuk pekerja kesehatan dan LSM.
Yang bersedia dan tidak terdampak merupakan dua kelompok yang tidak mengalami dampak
besarnya sekarang. Orang-orang ini cenderung merupakan orang yang lebih kaya dan yang
bersedia lebih banyak ditemukan dikota besar, sementara jumlah besar dari segmen yang
takterdampak berada di wilayah pedesaan.
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Segmen berdasarkan demografi
Total

Bertahan
hidup

Berjuang

Beradaptasi

Bersedia

Takterdampak

Dasar

4985

228

894

429

1211

1044

%

%

%

%

%

%

%

Laki-laki

50

47

50

51

55

47

Perempuan

50

53

50

49

45

53

Sangat miskinr

21

34

23

24

22

20

Miskin

31

27

32

33

28

31

Berkecukupan

44

38

44

42

46

48

Kaya

2

1

1

1

4

1

Petanis

26

32

27

32

26

24

Ibu Rumah Tangga

30

30

29

24

25

33

Pedagang kecil/
pengusaha

13

11

15

13

15

11

Pelajar/ guru

9

6

7

11

11

11

Jawa Timur

28

28

34

18

25

29

Jawa Barat

32

33

29

47

40

20

Sumatra utara

12

9

12

11

12

15

Sumatra selatan

14

15

9

8

5

28

Sulawesi

4

5

4

7

4

3

Kalimantan

3

2

1

2

6

1

Pulau-pulau di timur

7

8

11

7

8

4

Kota besar

5

1

3

4

11

2

Kota kecil

39

36

40

40

41

36

Jender

Kategori ekonomiy

Pekerjaan

Agama

Lokasi

Di Indonesia, 3.806 dari 4.985 orang yang diwawancara termasuk dalam kelompok segmen ini. Untuk para responden ini, Climate Asia memiliki
data lengkap untuk variabel yang digunakan dalam segmentasi.
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Yang bertahan hidup (6%)
“Merasa terlalu berat untuk melakukan aksi”
•
•
•
•

46% merasa bahwa bukan tanggungjawab mereka untuk melakukan aksi
76% menyatakan punya prioritas lain sebagai halangan untuk merespons
Hanya 49% tahu tentang istilah perubahan iklim
7% telah melakukan perubahan pada mata pencaharian mereka

Lebih dari yang lainnya, orang-orang dalam kelompok yang bertahan hidup merasakan tingkat
dampak yang tinggi akibat dari perubahan dalam iklim dan ketersediaan sumber daya. Meskipun
mereka merasakan dampak tersebut, mereka tidak bersedia melakukan aksi. Mereka kurang
pengetahuan, uang, infomrasi dan minat terhadap isu-isu tersebut. Mereka yang ada dalam
segmen yang bertahan hidup punya tingkat kepercayaan yang rendah pada pemerintah. Bagi
mereka, isu ini bukanlah prioritas dan tidak perlu dibicarakan. Tingkat kerjasama mereka dalam
bermasyarakat sangatlah rendah dan cenderung tidak tahu orang-orang lain yang melakukan
respons.
Yang bertahan hidup vs penduduk lainnya
kesediaan untuk mengubah mata pencaharian/ gaya
Willingness to change livelihood/lifestyle
hidup
kerjasama
masyarakat
Community
co-operation
dampak yang dirasakan

Impact felt

merespon dampak

Responding to impact

kepercayaan
pada pemerintah
Trust in government
memberikan informasi

Feel informed

mendiskusikan
suatu
isu dengan
Discuss issues
with
othersyang lain
pengetahuan untuk merespon dampak

Knowledge of responses to impacts
kelemahan
informasi/ sumber-sumber
Lack
information/resources
tountuk
respond
merespon

skeptis
terhadap
pemerintah
Sceptical
of government

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-1 -1
lebih
pada
rata-rata
is rendah
lower dari
than
average

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

+1+1
lebih
tinggi dari
padaaverage
rat-rata
is higher
than
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Tujuan komunikasi
Mendorong partisipasi masyarakat: Meskipun kelompok yang bertahan hidup tidak merasa
terlibat didalam masyarakat, maka mendorong partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan
dapat memecah ketertutupan mereka saat ini dan membukakan akses pada informasi dan
sumber daya.
Menunjukkan relevansi: Kelompok yang bertahan hidup tidak merespons karena mereka
tidak memahami isu tersebut dan merasa ada prioritas lainnya saat ini. Menghubungkan isuisu perubahan iklim kedalam hidup keseharian mereka dengan memberikan informasi praktis
tentang bagaimana melakukan aksi akan memperlihatkan relevansi dari isu tersebut dan
memotivasi mereka.
Menggunakan perantara yang terpercaya: Satu cara untuk mempengaruhi kelompok yang
bertahan hidup dan mendorong mereka untuk melakukan aksi adalah dengan berkomunikasi
dengan orang-orang didalam komunitas mereka yang berpengaruh, terutama mereka dari suku
yang sama atau tempat kelahiran yang sama.
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Yang berjuang (24%)
“Mencoba untuk melakukan aksi tetapi dirasa sangat sulit”
•
•
•
•

96% mengatakan komunitas mereka bekerja sama untuk memecahkan isu-isu
99% mengatakan mereka menghargai hidup bersama dengan orang lain disekitar mereka
89% merasa mereka kurang akses informasi
89% akan melakukan tindakan jika menghasilkan atau menghemat uang

Segmen yang berjuang merasakan dampak yang paling besar dari segmen lainnya tetapi
tidak melakukan banyak aksi. Namun, tidak seperti segmen yang bertahan hidup, kelompok
yang berjuang bersedia melakukan perubahan. Kurangnya informasi dan dukungan membuat
mereka tidak bisa melakukan aksi. Meskipun adanya ikatan komunitas yang kuat, mereka tidak
banyak membahas isu-isu terkait pangan, air, energi, dan iklim diantara mereka.

Yang berjuang vs penduduk lainnya
kesediaan untuk
mata pencaharian/
Willingness
to mengubah
change livelihood/lifestyle
gaya hidup
kerjasama masyarakat
Community
co-operation
dampak yang dirasakan
Impact felt
merespon dampak
Responding to impact
kepercayaan pada pemerintah
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Tujuan komunikasi
Mendorong diskusi untuk membantu orang membuat keputusan-keputusan yang kompleks:
Segmen yang berjuang menghargai hidup bersama dengan orang disekitar mereka dan
komunitas mereka. Mendorong diskusi tentang opsi-opsi potensial untuk respons akan
membawa komunitas membuat keputusan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya
yang terbatas.
Melakukan aksi bersama: Komunikasi dapat menambah tinggi tingkat kerjasama masyarakat
dengan mendorong aksi bersama.
Menampilkan manfaat keuangan karena beradaptasi pada perubahan: Kelompok yang berjuang
akan beraksi jika ada kemungkinan bahwa aksi tersebut menghasilkan atau menghemat uang.
Membangun jejaring: Orang merasa terhubung dengan komunitasnya. Etos ini dapat diasah
dengan memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok masyarakat sehingga gagasan-gagasan
dapat dibagikan dan isu-isu dibahas.
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Yang beradaptasi (11%)
“Beraksi dan ingin melakukan lebih”
•
•
•
•

78% mendengarkan ramalan cuaca dan 61% telah menyiapkan rencana untuk situasi bencana
45% memperkirakan akan sangat terdampak oleh perubahan iklim dimasa datang
69% merasa siap hadapi peristiwa cuaca ekstrim
94% menganggap dihargai di komunitas mereka

Segmen yang beradaptasi melakukan aksi sekarang untuk mengelola perubahan-perubahan
yang mereka saksikan dan dampak-dampak yang mereka pahami. Mereka merasa relatif cukup
tahu tentang bagaimana merespons perubahan-perubahan dalam iklim dan ketersediaan
sumber daya, tetapi mereka ingin tahu lebih banyak karena aksi-aksi yang mereka lakukan
tidak serta merta mengurangi dampak yang mereka rasakan. Mereka lebih menghargai dan
menggunakan teknologi dibanding kelompok lainnya. Lebih dari kelompok lainnya, mereka
menghargai upaya mencari nafkah tetapi masih ingin dihormati oleh dan hidup bersama
dengan sesama mereka (peers).
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Tujuan komunikasi
Membantu memfasilitasi diskusi: Kelompok yang beradapasi lebih merupakan para pembentuk
opini di komunitas mereka, dan penduduk di Indonesia cenderung mempercayai informasi dari
sumber-sumber yang dekat dengan mereka. Mendorong mereka untuk memimpin diskusidiskusi di tingkat komunitas dan bekerja bersama orang-orang untuk menyelesaikan masalah.
Membagikan pengalaman mereka untuk menginspirasi orang lain: Kelompok yang beradaptasi
melakukan bermacam-macam aksi untuk mengatasi perubahan. Kemungkinan, banyak
inovasi akan ditemukan, dicoba kemampuannya dan dites oleh kelompok ini. Mendorong dan
memampukan kelompok yang beradaptasi ini untuk membagikan pengalaman mereka dengan
kelompok lainnya akan memberikan kelompok lainnya kesempatan belajar dari mereka dan
menginsiprasi mereka untuk beraksi.
Memberikan informasi yang lebih teknis: Kelompok ini masih merasa tidak dilengkapi
kemampuan untuk menangani tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Orang-orang
ingin informasi tentang bagaimana merespons, terutama respons yang lebih canggih seperti
menggunakan teknologi atau teknik baru.
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Yang bersedia (32%)
“Kuatir akan masa depan”
•
•
•
•
•

19% mendengarkan ramalan cuaca dan 10% telah menyiapkan rencana untuk situasi bencana
50% memperkirakan akan mengalami tingkat dampak yang tinggi di masa datang
50% telah membuat perubahan gaya hidup
98% akan merespons demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak mereka
98% akan melakukan aksi untuk melindungi lingkungan alam

Kelompok yang bersedia ini lebih kaya dan terdidik daripada segmen lainnya. Mereka sadar dan
merasa bahwa mereka memahami perubahan iklim. Lebih dari segmen yang lainnya, mereka
memperkirakan akan mengalami tingkat dampak yang tinggi di masa datang. Meskipun relatif
sedikit mendapat halangan untuk beraksi, mereka tidak melakukan tindakan yang hampir
sebanyak yang dilakukan kelompok yang beradaptasi.
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Tujuan Komunikasi
Mengubah kesediaan menjadi aksi: Komunikasi sebaiknya berfokus pada memotivasi kesediaan
untuk merencanakan dan membuat perubahan demi masa depan. Persiapan untuk peristiwaperistiwa cuaca ekstrim merupakan bidang khusus yang harus menjadi fokus. Satu cara untuk
melakukannya adalah membangkitkan minat kelompok ini dalam bekerja bersama- dengan
menunjukkan mereka apa yang orang lain lakukan dapat memotivasi mereka untuk beraksi.
Menciptakan kesadaran akan aksi saat ini untuk menangani dampak-dampak masa datang:
Kelompok yang bersedia ini merasa kuatir terhadap masa depan dan tahu bahwa mereka harus
melakukan lebih banyak aksi. Tetapi untuk mendorong mereka beraksi, mereka membutuhkan
baik informasi khusus tentang apa yang dapat mereka lakukan maupun insentif untuk melakukan
hal demikian. Satu caranya adalah membangkitkan hasrat mereka untuk mencari lebih banyak
uang atau menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak mereka.
Mendorong mereka menjadi pemimpin didalam kelompok sederajat (peer group): Kelompok
ini sangat tahu dan sadar akan perubahan iklim tetapi tidak merespons. Komunikasi dapat
menyemangati mereka untuk memimpin dalam mempersiapkan masyarakat mereka
menghadapi peristiwa cuaca ekstrim.
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Yang takterdampak (27%)
“Menganggap tidak perlu melakukan sesuatu”
• 38% merasakan tingkat dampak yang rendah saat ini
• 76% tidak merasa diberitahu bagaimana merespons terhadap perubahan
• 60% berkata mengikuti kepercayaan agama dan moral mereka merupakan nilai yang
paling penting bagi mereka
• 91% merasa penting terus belajar hal baru
Kelompok yang takterdampak tidak merasakan dampak yang sama banyaknya sebagai akibat
dari perubahan dalam iklim dan ketersediaan sumber daya seperti segmen-segmen lainnya.
Konsekwensinya, mereka tidak melihat pentingnya melakukan perubahan dalam hidup mereka.
Mereka tidak membahas isu-isu terkait bersama yang lainnya dan merasa tidak diberitahu
tentang bagaimana merespons perubahan. Meskipun demikian, mereka melaksanakan aksiaksi yang sangat sederhana yang akan membantu mereka berhadapan dengan perubahan
dalam ikim, seperti menyimpan air, menggunakan listrik secara lebih hemat dan melakukan
perubahan-perubahan permanen pada rumah mereka agar tahan terhadap peristiwa-peristiwa
cuaca ekstrim. Mereka tertarik untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan dampak
masa depan dan penyebab perubahan iklim.
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Tujuan Komunikasi
Membangun tanggungjawab sosial dan kesadaran akan masalah-masalah yang dihadapi orang
lain: Kelompok yang takterdampak menganggap penting komunitas, agama dan tradisi mereka.
Maka pentinglah memperlihatkan pada mereka bagaimana aksi-aksi mereka atau kerja-kerja
sukses mereka dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama penduduk rentan yang mengalami
damapak perubahan-perubahan dalam iklim sekarang ini. Hal ini akan membangkitkan rasa
tanggungjawab moral atau kewajiban agama.
Menciptakan kesadaran akan aksi-aksi yang ada: Kelompok yang takterdampak ini sudah
melaksanakan aksi-aksi yang membantu mereka mampu beradaptasi pada perubahan, tetapi
mereka tidak menganggap ini efektif menghadapi perubahan dalam iklim. Memberikan mereka
informasi tentang sebab-sebab perubahan iklim, dan bagaimana aksi yang mereka lakukan
telah bermanfaat, akan memperlihatkan pada mereka bahwa mereka sudah berjalan di jalur
yang benar dan akan menginspirasi mereka untuk melakukan hal lebih.
Mendorong gaya hidup hijau: Meskipun mereka belum merasakan banyak dampak, namun
ada risiko yang dapat mereka lakukan dimasa datang. Kelompok yang takterdampak ini lebih
gampang melakukan aksi jika hal ini membantu mereka mempertahankan gaya hidup dan
standar hidup yang sudah ada saat ini.

071

08
Audiens yang utama
Segmen-segmen yang dibahas dalam bagian 7 telah digunakan untuk
membantu memprioritaskan kelompok-kelompok orang yang dapat disasar
melalui media dan komunikasi tatap-muka.

Anggota masyarakat yang dihormati/pembentuk opini

Syarifah Dalimunthe/BBC Media Action

““Hubungi ketua RT dan gunakan sistem yang ada. Orang
mendekati ketua RT ketika mereka ingin memperkenalkan
program konversi LPG. Dia (ketua RT) akan mengadakan
pertemuan warga atau jika tidak mungkin, dia akan datang
ke rumah-rumah dan memberikan informasi pada kami.”
(Laki-laki, Pelalawan, Kota, Riau, usia 25–34)
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Pembagian anggota masyarakat yang dihormati di kelima segmen
yang bertahan hidup
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Siapakah mereka?
Para pembentuk opini cenderung adalah orang tua (diatas 40 tahun), laki-laki dan memiliki
tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari warga umumnya. Mereka dapat ditemukan baik di
wilayah perkotaan dan pedesaan dan di semua ragam profesi, dari manajer bisnis hingga buruh
tahi dan guru.

Mengapa memilih mereka?
Memberikan informasi kepada pembentuk opini memungkinkan mereka untuk menyebarkannya
dan menafsirkannya untuk warganya dengan cara yang sesuai budaya. Satu komunitas lebih
mempercayai informasi dari para pembentuk opini dan juga merasa nyaman bertanya kepada
mereka. Para pembentuk opini juga memainkan peran penting dalam mengorganisir diskusidiskusi warga, dan dapat mendorong warga untuk berbagi informasi dan bekerja sama dengan
warga tetangga.
Jika terkait dengan adaptasi pada perubahan-perubahan dalam lingkungan, para pembentuk
opini ingin membantu warga mereka. Lebih dari 80% ingin meningkatkan kesadaran ditengah
komunitasnya, 60% ingin berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dan 97% bersedia
memainkan peranan penting dalam membantu warganya menangani dampak-dampak
lingkungan yang berubah.

Sumber informasi
Seperti halnya bagi penduduk lainnya, TV merupakan media yang paling banyak digunakan oleh
para pembentuk opini: 96% menontonnya terakhir kali dan digunakan oleh 97% pembentuk
opini untuk mendapat informasi tentang isu-isu ini. Tigaperempat dari pembentuk opini
menggunakan telpon selular di hari terakhir ini, dibandingkan dengan hanya lebih dari separuh
penduduk Indonesia. Pembentuk opini sebanyak dua kali dari penduduk pada umumnya yang
menggunakan koran untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu ini (43% dibanding dengan
22%).
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Mereka sudah berbicara lebih banyak dari yang lainnya: lebih dari 80% berbincang dengan
keluarga, teman dan orang di lingkungannya. Mereka juga membahas isu-isu ini dengan
pemimpin agama, organisasi dan pemerintah setempat.

Menjangkau audiens ini
Kegiatan komunikasi seharusnya bertujuan memberi kepada audiens ini informasi yang akurat
dan terpercaya yang dapat ditafsirkan dan dibahas sesuai dengan konteks spesifik setempat.
Selain itu, komunikasi sebaiknya mendorong kelompok ini untuk melakukan aksi dan memimpin
warganya untuk bersiap menghadap cuaca ekstrim dan beradaptasi pada perubahan iklim.
Di tingkat nasional: Para pembentuk opini harus didorong untuk menggunakan pengaruhnya
dan membantu membangun pengetahuan dan kepercayaan dalam komunitas mereka.
Koran merupakan cara efektif untuk menampilkan profil-profil pemimpin masyarakat yang
memperjuangkan aksi didalam komunitas mereka, dan dapat digunakan untuk menginspirasi
mereka yang berada diposisi yang sama untuk melakukan hal serupa, mungkin melalui suatu
bagian “pemimpin masyarakat”. Ini juga merupakan medium yang bagus untuk berbagi gagasan
diantara komunitas dan dapat dikembangkan oleh seperangkat alat yang tersedia online dan
dalam bentuk fisik untuk mendukung para pemimpin masyarakat untuk mengadakan diskusi
tentang aksi-aksi yang tersedia didalam masyarakat. Aksi sedemikian ini dapat juga didukung
dengan menciptakan role model yang menampilkan para pemimpin masyarakat atau agama
dalam bentuk drama atau reality show televisi.
Di tingkat daerah: Penting juga memberikan pelatihan kepada para pemimpin sehingga mereka
dapat membantu warganya merespons perubahan-perubahan dalam iklim dan ketersediaan
sumber daya. Pemerintah, masyarakat madani dan lembaga akademi dan pengetahuan yang
besar dapt memberikan petunjuk dan bantuan teknis yang telah disesuaikan. Skema pelatihan
harus dilakukan melalui beragam mekanisme yang berbeda, seperti mesjid, organisasi budaya,
dan struktur pemerintah. Para pelatih harus mencari cara untuk mengkomunikasikan kembali ke
tingkat nasional dan menggunakan kemitraan media untuk berbagi contoh praktik yang baik di
seluruh Indonesia. Juga direkomendasikan skema mentoring yang membantu para pemimpin
yang baru dilatih dengan memberi mereka akses (biasanya lewat telpon selular) kepada para
pelatih dan lulusan program lainnya.
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Petani dan nelayan

Syarifah Dalimunthe/BBC Media Action

“Karena cuaca yang tidak dapat diprediksi, para petani melakukan
panen secara acak. Biasanya mereka sekarang memanen padi sekali
setahun, tetapi pernah suatu kali petani memanen padi dua kali
setahun. Situasi ini berarti para petani harus mengetahui cuaca setiap
saat dan selalu menyiapkan diri dengan tanaman yang berbeda.
Tetapi hal ini membutuhkan banyak pengeluaran uang dan tidak
semua dari kami mampu melakukannya.”
(Laki-laki, Jawa Timur, Desa, usia 45–60)
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Sebaran petani dan nelayan di kelima segmen
yang bertahan hidup

yang berjuang
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yang bersedia

yang takterdampak
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24%

14%

31%

25%

Siapakah mereka?
Mayoritas petani dan nelayan adalah laki-laki (71%), meskipun perempuan juga memainkan
peran penting dalam pertanian, dari sebelum panen hingga paska panen. Para petani juga
usianya lebih tua dari penduduk umumnya dan sepertiganya miskin atau sangat miskin.

Mengapa memilih mereka?
Sebagaimana dibahas dalam bagian sebelumnya, para petani dan nelayan khususnya rentan
terhadap perubahan dalam iklim dan banyak dari mereka telah mengalami dampak dari
perubahan dalam iklim.
Meskipun beberapa petani dan nelayan mengubah mata pencahariannya (19%), lebih dari
sepertiganya menganggap mereka perlu melakukan perubahan lebih jauh lagi. Mayoritas
mereka merasa bahwa kurangnya informasi menjadi penghalang untuk merespons. Sekitar
sepertiga dari kelompok ini masuk dalam segmen yang berjuang atau yang bertahan hidup –
mereka ingin melakukan perubahan tetapi merasa sulit melakukannya.

Sumber informasi
Televisi (93%) dan telpon seluler (49%) merupakan yang paling populer diantara petani dan
nelayan. Mereka sering berbicara dengan pemimpin masyarakat dan kelompok petani dan
nelayan setempat tentang metode-metode yang berbeda serta perubahan yang mereka alami.

Menjangkau audiens ini
Para petani dan nelayan menginginkan informasi untuk membantu mereka mendapat lebih
banyak uang. Banyak juga yang ingin menggunakan teknik yang tidak merusak lingkungan.
Setiap komunikasi harus berfokus pada manfaat finansial dan sosial dari upaya adaptasi hidup
mereka dalam menghadapi perubahan iklim.
Di tingkat nasional: Acara reality show televisi yang menampilkan pengalaman masyarakat petani
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atau nelayan saat mereka mengupayakan cara-cara baru bercocok tanam, serta mendiversifikasi
pendapatan mereka, bakal sangat kuat gaungnya. Program tersebut dapat diberi tema seputar
tantangan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sambil meningkatkan kelestarian
lingkungan, dan dipandu oleh para petani, nelayan yang ahli atau pengusaha yang telah
mencapai sukses mereka sendiri. Program ini memberikan informasi teknis serta menginspirasi
para nelayan untuk belajar dari orang-orang seperti mereka sendiri. Mengingat sifat format
tanyangan reality dan disertai dengan topik tentang takdir petani atau nelayan yang emisional
dan kuat, kemungkinan ini jadi daya tarik massal bagi orang-orang lain di negara ini. Program
tersebut menampilkan tokoh-tokoh dan keluarga inspiratif dan menunjukkan beberapa
keputusan yang sulit yang para tokoh ini harus ambil setiap harinya. Format ini kemudian dapat
direplikasi dengan menggunakan masyarakat petani sebagai fokus.
Di tingkat daerah: Staf penyuluhan yang bekerja di masyarakat petani atau nelayan dan
kelompok-kelompok masyarakat madani lainnya dapat mengembangkan program televisi
reality, dengan memandu diskusi didalam komunitas serta memberikan pelatihan tentang teknik
dan mata pencaharian alternatif, terutama mereka yang ditampilkan dalam siaran tersebut.
Sebuah saluran telpon untuk orang-orang didalam situasi yang serupa dapat diikuti sebagai
bagian dari acara pertunjukan tersebut untuk menghubungkan dengan para penyuluh yang
dapat memberikan pelatihan yang diperlukan. Media setempat dapat memandu diskusi-diskusi
serupa dan mengajak masuknya telpon bagi para petani atau nelayan yang dalam situasi serupa
yang mengikuti setiap episode.
Selain itu, terdapat kesempatan untuk menggunakan media untuk meningkatkan akuntabilitas
dan untuk menjawab masalah-masalah lain yang dihadapi orang-orang pedesaan, misalnya
tentang cepatnya perubahan tata guna lahan dan deforestasi. Acara debat yang memberi
kesempatan orang untuk bertanya kepada pejabat pemerintah, kalangan bisnis dan organisasi
masyarakat madani mengenai isu-isu yang menjadi perhatian mereka di daerah mereka, menjadi
satu cara melakukan hal ini. Sambil menawarkan ruang untuk mengajukan pertanyaan, acara
pertunjukan tersebut dapat mereplikasi aspek-aspek dari siaran televisi populer lainnya, seperti
Jakarta Lawyers Club, yang menampilkan debat yang sengit dan juga sangat menghibur.
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Kota besar

Syarifah Dalimunthe/BBC Media Action

“Warga disini suka memiliki lebih banyak pohon, mereka tahu
pohon akan membuat kota ini lebih sehat. Mereka merindukan
sungai bersih dan aman dan saluran air. Menyoroti hal ini adalah
masalahnya, bagaimana anda dapat menciptakan kegiatankegiatan yang menarik perhatian dan menginspirasi orang?”
(Kajian komunitas, Jakarta Utara)
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Sebaran mereka yang dikota besar di kelima segmen tersebut
yang bertahan
hidup
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yang takterdampak
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Siapa mereka?
Lebih dari separuh orang yang tinggal di kota besar berkecukupan secara ekonomi (57%).
Meskipun mayoritas orang telah tinggal di daerah tersebut selama lebih dari 15 tahun (69%),
masih ada tingkat migrasi/merantau yang relatif tinggi, dimana 16% orang yang disurvei di kotakota besar pernah pindah kesana dalam lima tahun terakhir ini.

Mengapa memilih mereka?
Orang di kota besar memperkirakan akan mengalami dampak masa depan yang sangat tinggi
karena perubahan dalam iklim. Persentase warga yang sangat tinggi di kota-kota ini berada
didalam segmen yang bersedia, yang sangat kuatir dengan masa depan, tetapi meski demikian
melakukan aksi yang relatif kecil sekali untuk bersiap menghadapi perubahan yang mereka
perkirakan. Kota besar telah mendapat manfaat dari banyak kegiatan komunikasi terkait
perubahan iklim, dan orang relatif tahu akan isu tersebut tetapi belum yakin apa yang mereka
dapat lakukan untuk mempersiapkan diri dan merespons. Ada peluang untuk mendorong aksi
lebih jauh untuk mengubah gaya hidup dan bersiap hadapi peristiwa cuaca ekstrim.
Menyasar kota besar mungkin memiliki efek positif tambahan karena warga di daerah pedesaan
cenderung meniru dan ingin bertingkah laku dan bergaya hidup seperti orang-orang di daerah
kota besar.

Sumber informasi
Sebagian besar penduduk kota besar menggunakan televisi (95%) untuk mendapat informasi
tentang perubahan iklim, meskipun lebih banyak dari mereka menggunakan koran (35%) dan
telpon selular (18%) dari pada di wilayah lainnya. Mereka juga mengobrol dengan keluarga dan
teman-teman untuk mendapat lebih banyak informasi dan cenderung membahas isu-isu secara
lebih sering dibandingkan di wilayah lainnya.
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Menjangkau audiens ini
Kegiatan komunikasi dengan audiens ini harus berusaha mendorong gaya hidup yang lebih
ramah lingkungan, membantu orang untuk bersiap menghadapi peristiwa cuaca ekstrim dan
menambah rasa ikatan pada sesama bangsa Indonesia.
Di tingkat nasional: Satu tayangan televisi “pahlawan hijau dari kota” dimana sekelompok
kontestan, tua dan muda, menjelajah Indonesia sambil menghadapi tantangan berbeda
setiap minggunya, seperti membuat rumah yang lebih ramah lingkungan atau bersiap siaga
hadapi banjir, akan menarik hasrat orang untuk mencari hiburan dan membangun kesadaran
bagaimana orang dapat merespons terhadap tantangan-tantangan yang mereka dan negara
mereka hadapi. Suasana kompetisi terasa kuat juga, dimana kontestan dari seluruh kota utama di
Indonesia ikut ambil bagian dan seorang pemenang diputuskan oleh satu panel juri. Pemerintah
daerah, pemimpin masyarakat, kalangan bisnis dan media dapat terlibat seluruhnya sebagai
mitra dalam pertunjukkan tersebut.
Di tingkat daerah: Media sosial dapat digunakan untuk memperluas pengaruh pertunjukan
televisi dan menciptakan aksi daerah, misalnya dengan menyediakan forum bagi warga untuk
mengidentifikasi tantangan-tantangan gerakan hijau yang lebih jauh, berbagi contoh aksi yang
telah dilakukan, mendorong warga untuk berkomitmen dan memantau kemajuan mereka
dalam memenuhi komitmen mereka dengan berbagi hasil secara online dengan sesama
mereka (peers). Respons masyarakat yang sangat inovatif atau memikat akan ditampilkan dalam
pertunjukan televisi.
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Apa selanjutnya?
Laporan ini dan semua data dan alat-alat Climate Asia tersedia di portal data
Climate Asia yang sepenuhnya dapat dicari di www.bbc.co.uk/climateasia.
Kami yakin bahwa sumber-sumber daya ini dapat meningkatkan kegiatan
komunikasi dan pengambilan keputusan dengan memampukan para
pemangku kepentingan untuk lebih memahami kebutuhan para audiens
mereka.
Temuan-temuan dari laporan ini dapat digali secara lebih rinci dengan menggunakan portal
data. Contonya, respons atas semua pertanyaan dapat dianalisa berdasar segment audience,
data demografi utama, lokasi geografis atau penggunaan media.

Berbagi temuan dan alat-alat
Kami mengajak orang-orang untuk berbagi laporan ini, link-link ke portal data (www.bbc.co.uk/
climateasia), perangkat alat perubahan iklim dan alat riset kami seluas mungkin.Kami juga
akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan mitra untuk membantu mereka
menggunakan bukti-bukti dan analsis dari kami. Semakin banyak orang menggunakan temuan
kami, kita berharap dan yakin, semakin besar kesempatan untuk secara efektif membantu warga
yang tinggal dengan perubahan iklim hari ini.

Menambah data
Laporan Climate Asia hanyalah permulaan. Riset kami dapat ditambah. Contohnya, orang
dapat menggunakan alat-alat riset Climate Asia untuk melakukan survei mereka sendiri. Hal
ini memungkinkan indikator-indikator utama dapat diawasi selama waktu tersebut, yang lebih
jauh akan menambah pemahaman akan peran komunikasi dalam adaptasi perubahan iklim.
Dengan bekerja bersama kegiatan-kegiatan komunikasi yang ada dan proyek-proyek baru, para
pemangku kepentingan membuat data ini menarik bagi orang-orang yang membutuhkannya.
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Apendiks: Metodologi Climate
Asia
Riset Climate Asia telah menggunakan pendekatan metode campuran,
termasuk metode kualitatif dan kuantitatif, untuk memahami persepsi
orang akan perubahan dalam iklim dan lingkungan serta dampak-dampak
dari perubahan ini pada hidup mereka. Temuan-temuan tersebut akan
menginformasikan kegiatan komunikasi yang memadai untuk membantu
kebutuhan orang dalam merespons perubahan ini.

Riset kualitatif
Di Indonesia, Riset kualitatif termasuk didalamnya 22 wawancara mendalam dengan pakar dan
pembentuk opini dan tujuh kajian masyarakat diseluruh Indonesia.
Wawancara mendalam dilaksanakan dengan para pakar utama dan pembentuk opini dari
pemerintah pusat dan daerah, media, sektor swasta, masyarakat madani, kalangan ilmuwan
dan akademisi. Peserta kelompok terarah adalah anggota masyarakat umum dari tiga propinsi
– Jakarta, Riau dan Jawa TImur – dan mencakup warga dari daerah pedesaan, kota kecil yang
berpenduduk kurang dari satu juta dan kota besar. Di setiap lokasi, peserta kelompok terarah
dipilih sesuai dengan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat sosial untuk memahami
keberagaman pandangan dalam populasi ini.
Lokasi untuk tujuh kajian komunitas dipilih dari tujuh propinsi yang berbeda, antara lain Jakarta,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat.
Daerah dan kelompok masyarakat yang rentan di propinsi-propinsi ini dipilih dengan bantuan
para pakar dan LSM daerah.
Pembelajaran awal dari beberapa riset ini dan proses pengembangan komunikasi, yang meliputi
lokakarya dan evaluasi atas upaya-upaya yang ada, telah membentuk pendekatan untuk riset
kuantitatif.

Riset kuantitatif
Di Indonesia, proyek ini mensurvei 4.985 orang dengan mengikuti pendekatan sampling
acak berstrata. Pertama, populasi negara dipisah berdasar propinsi. Didalam setiap propinsi,
kabupaten dipilih secara acak. Didalam setiap kabupaten, sejumlah kecamatan dipilih dari
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wilayah perkotaan dan pedesaan dengan mengikuti metode probabilitas yang sebanding
dengan ukurannya (PPS). Total sebanyak 107 kecamatan dipilih diseluruh Indonesia. Didalam
setiap kecamatan, hingga 50 keluarga dipilih secara acak dengan mengikuti hukum tangan
kanan pada gerakan lapangan dan lima keluarga dilewati setelah setiap wawancara yang
berhasil.
Data ini kemudian dianalisa dengan menggunakan banyak variabel yang berbeda untuk
menguji pola-pola didalam data tersebut. Satu variabel yang digunakan merupakan jenis
wilayah. Variabel ini termasuk membagi wilayah menjadi tiga kelompok: pedesaan, kota kecil
dibawah satu juta penduduk dan kota besar. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Indonesia,
kota dengan penduduk lebih dari satu juta adalah Jakarta, Surabaya dan Bandung.

Provinsi yang menjadi wilayah survei
ACEH
SUMATRA
UTARASUMATRA
NORTHERN
KALIMANTAN
BARAT
WEST
KALIMANTAN
RIAU
RIAU

SUMATRA
BARAT
WESTERN

SUMATRA

SULAWESI
SELATAN
SOUTHERN
SULAWESI

BANTEN
BANTEN

BALI
BALI

SUMATRA
SELATAN
SOUTHERN

SUMATRA
NUSA TENGGARA
TIMUR
EASTERN
NUSA
TENGGARA

LAMPUNG
LAMPUNG

NUSA TENGGARA
BARAT
WESTERN
NUSA
TENGGARA
JAWA
TIMUR JAVA
EASTERN

CENTRAL
JAWA
TENGAHJAVA
WESTERN
JAWA BARAT JAVA
IBUKOTA JAKARTA
CAPITAL
CITY DISTRICT OF JAKARTA

Climate Asia menggunakan kata Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan,
Sulawesi, Kalimantan dan Kepulauan Timur untuk menggambarkan wilayah-wilayah di semua
propinsi. Daftar dibawah ini memperlihatkan wilayah mana yang dicakup kata-kata ini.

BPS: Bada Pusat Statistik (Januari 2012) Penduduk Indonesia berdasar Province [online] Tersedia di http://www.bps.go.id/eng/menutab.
php?kat=1&tabel=1&id_subyek=12 [Diakses 21 Juli 2012]

11

083

Komposisi wilayah riset Climate Asia
Wilayah riset Climat Asias

Provinsi

Provinsi
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Aceh

Sumatra bagian utara

Riau
Sumatra Selatan
Lampung

Sumatra bagian selatan

Jakarta
Jawa Tengah*
Jawa Barat
Banten

Jawa bagian barat

Jawa Tengah*
Jawa bagian timur

Jawa timur
Bali
Nusa Tenggara timur

Kepulauan bagian timur

Nusa Tenggara barat

Kalimantan

Kalimantan barat

Sulawesi

Sulawesi Selatan

*Unit-unit sampling primer di propinsi Jawa Tengah dibagi antara daerah riset Climate Asia di Jawa Barat dan Jawa TImur

Riset kuantitatif dilaksanakan selama musim panas. Jika hal ini dilaksanakan di waktu lain dalam
tahun tersebut, mungkin saja hasilnya akan sedikit berbeda, contohnya persepsi perubahan
dalam curah hujan.
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Pemberitahuan yang sah
Maksud dan penggunaan
Maksud dari laporan Climate Asia adalah untuk meningkatkan akses publik terhadap dan
penggunaan riset dan data kompilasi dari BBC Media Action bagi pihak-pihak yang tertarik
secara non-profit. Para pembaca didorong untuk menggunakan dan memberikan laporannya
dengan pihak-pihak ketiga dan diberikan pula ijin untuk menggunakan, mereproduksi dan
menerbitkan laporannya kembali atau menggunakannya untuk tujuan pengajaran, asalkan
laporan tersebut tidak disebar untuk kepentingan profit atau keuntungan komersil,dan
BBC Media Action dicantumkan sebagai sumbernya sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
Sementara para pengguna dapat menerjemahkan laporan tersebut baik seluruhnya
atau sebagian, semua penerjemahan laporan tersebut harus memasukkan teks
berikut ini: “BBC Media Action tidak akan bertanggungjawab atas semua kekeliruan,
penghilangan atau ambiguitas didalam versi terjemahan dari laporan Climate Asia.”
Segala pengunaan yang bersifat komersil membutuhkan ijin tertulis terlebih dahulu dari BBC
Media Action. Kecuali jika tidak dinyatakan bahwa laporan ini merupakan bahan yang menjadi
hak cipta BBC Media Action. BBC Media Action memegang hak cipta sepenuhnya dan dari waktu
ke waktu berhak mengubah, menghentikan, baik sementara ataupun tetap, bentuk laporan
dalam PDF online ini dan semua sarana untuk mengakses atau menggunakan laporan ini secara
sepihak. BBC Media Action tidak bertanggungjawab atas keakuratan dari terjemahan laporan ini.

Kepemilikan dan tidak ada dukungan
Ketika menggunakan temuan-temuan dalam laporan ini, pengguna sepakat untuk menyatakan
BBC Media Action sebagai pemiliknya. Namun, pengguna tidak boleh secara terbuka menyatakan
atau menyiratkan bahwa BBC Media Action ikut serta atau telah mensponsori, menyetujui atau
mendukung cara atau maksud dari penggunaan atau perbanyakan laporan ini.

Tidak ada hubungan
Pengguna tidak boleh menggunakan semua tanda merek, atau logo BBC Media Action atau
BBC tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BBC Media Action dan tanpa menuliskan ijin
tanda merek BBC.

085

Tidak ada jaminan
Temuan-temuan laporan ini dianggap benar pada saat publikasi ini dibuat. BBC Media Action tidak
dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan laporan tersebut. BBC Media Action, dan semua
staf, wali amanat, pihak agen, karyawan dan pihak sub-kontraktor, tidak bertanggungjawab
atas kekeliruan atau penghapusan atau atas akibat-akibat dari penggunaan informasi ini dan
menyanggah adanya pernyataan atau janji apapun, entah dinyatakan atau tersirat, termasuk,
tidak terbatas pada, janji kesesuaian apapun untuk maksud tertentu atau yang tak melanggar,
sepenuhnya sejauh diijinkan undang-undang yang berlaku.

Batasan tanggunggugat
Setiap orang yang menggunakan laporan ini bertanggungjawab penuh atas penggunaannya
dan memahami dan sepakat bahwa BBC Media Action tidak bertanggungjawab atau
bertanggunggugat atas segala tuntutan, kehilangan atau kerusakan akibat penggunaan laporan
ini, termasuk, tidak terbatas pada, kerusakan langsung, taklangsung, taksengaja, khusus atau
sebagai akibatnya.
JIka anda ingin bertanya perihal laporan Climate Asia BBC Media Action, atau ingin meminta ijin
untuk menggunakan kembali data tersebut atau informasi apapun di situs Climate Asia, silakan
mengirimkan email ke climate.asia@bbc.co.uk.
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