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PROMOTING ECOSYSTEMS FOR DISASTER RISK REDUCTION 

AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION



BAHAYA & BENCANA PERUBAHAN IKLIM

BAHAYA (HAZARD)

Potensi terjadinya kejadian atau tren yang 
disebabkan oleh alam atau manusia yang dapat
menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau
dampak kesehatan lainnya, serta kerusakan dan 
kehilangan harta benda, mata pencaharian, 
infrastruktur, ekosistem, dan sumber daya
lingkungan.

BENCANA (DISASTER)

Perubahan fungsi normal komunitas atau 
masyarakat karena kejadian fisik berbahaya yang 
berinteraksi dengan kondisi sosial yang rentan dan 
merugikan manusia atau lingkungan yang 
memerlukan tanggap darurat untuk memenuhi 
kebutuhan kritis manusia dan pemulihan. 

** Ketika kejadian bahaya melebihi kapasitas sebuah 
sistem untuk mengatasi dampaknya, hal itu  akan 
menyebabkan bencana
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FAKTOR

MANUSIA



QUIZ

Indonesia sering mengalami kejadian bencana alam sehingga disebut

sebagai laboratorium bencana. Berdasarkan statistik, manakah tipe

kejadian bencana yang lebih sering terjadi? 

Geologis
Hidro-

meteorologis





BAGAIMANA EKOSISTEM PESISIR DAPAT MENDUKUNG 

PENGURANGAN RISIKO BENCANA & ADAPTASI 

PERUBAHAN IKLIM?



Tindakan untuk melindungi, mengelola secara
berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem alami atau
yang dimodifikasi, yang mengatasi tantangan
masyarakat secara efektif dan adaptif, sekaligus
memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia dan 
keanekaragaman hayati. 

SOLUSI BERBASIS ALAM



Unduh Blue Guide di

https://www.natureprotects.org/





Studi Kasus

Berau, Kalimantan Timur



PENGATURAN KONSERVASI

MARINE CONSERVATION 

AGREEMENTS (MCA)

LOCALLY MANAGED 

MARINE AREAS (LMMA)

Bottom-up

MARINE PROTECTED AREAS

Top-bottom

PENGATURAN KONSERVASI



QUIZ

Aksi-aksi untuk mengurasi risiko bencana, memperkuat fungsi lingkungan, 

meningkatkan kesiapan masyarakat terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu

pendekatan struktural dan non-struktural. Sebutkan yang dimaksud

pendekatan struktural?

Green 

measures

Grey 

measures



FIVE LINE OF DEFENCE

Sumber: Blue Guide (draft), 2020



REDUCING EXPOSURE

Ekosistem pesisir dengan kondisi sehat/baik dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim





CORAL REEFS

• Manfaat
⚬ Perlindungan: peredam gelombang ~97%
⚬ Ekonomi: sumber daya perikanan dan pariwisata
⚬ Lingkungan: habitat keanekaragaman hayati

• Solusi spesifik
⚬ Pemulilhan alami
⚬ Restorasi terumbu alami
⚬ Restorasi terumbu buatan

• Kondisi prasyarat yang harus ada
⚬ Pengaturan perlindungan
⚬ Kualitas air laut dan substrat dasar yang mendukung
⚬ Ketersediaan koloni terumbu atau larva untuk

pemijahan
⚬ Ketersediaan pakar ilmiah dan teknis untuk

memastikan tipe spesies dan metode yang tepat





MANGROVES

• Manfaat
⚬ Perlindungan: peredam gelombang dan kecepatan 

angin, retensi tanah
⚬ Ekonomi: sumber daya perikanan, ekowisata, bahan 

makanan
⚬ Lingkungan: habitat keanekaragaman hayati, 

penyerap polusi air dan karbon
• Solusi spesifik

⚬ Regenerasi mangrove alami
⚬ Restorasi mangrove  buatan (penanaman)

• Kondisi prasyarat yang harus ada
⚬ Kondisi ekologi (salinitas, substrat lumpur) dan 

hidrologi yang mendukung
⚬ Ketersediaan lahan, bibit
⚬ Ketersediaan pakar ilmiah dan teknis 





SEAGRASS

• Manfaat
⚬ Perlindungan: peredam gelombang dan arus, stabilisasi dasar perairan, pencegah erosi pesisir
⚬ Ekonomi: sumber daya perikanan
⚬ Lingkungan: habitat keanekaragaman hayati, penyerap karbon 

• Solusi spesifik
⚬ Pemulihan alami
⚬ Penanaman Rhizome
⚬ Pembibitan lamun

• Kondisi prasyarat yang harus ada
⚬ Kondisi kualitas air, cahaya matahari, dan dasar perairan yang mendukung
⚬ Sirkulasi arus mendukung penguatan akar



Sumber: Fusi M & Daffonchio, 2019



QUIZ

Sebutkan tiga habitat pesisir utama yang banyak ditemukan di Indonesia 

dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana pesisir?

Terumbu

karang
Mangrove Lamun



MARSHLANDS & SWAMPS

• Manfaat
⚬ Perlindungan: peredam gelombang ~72% dan angin, 

penahan banjir dan sedimen
⚬ Ekonomi: pariwisata, sumber daya perikanan
⚬ Lingkungan: penyerap karbon, pendaur ulang nutrien, 

habitat keanekaragaman hayati
• Solusi spesifik

⚬ Perlindungan eksisting rawa
⚬ Rehabilitasi rawa-garam
⚬ Restorasi rawa-garam yang direklamasi

• Kondisi prasyarat yang harus ada
⚬ Ketersediaan spesies vegetasi
⚬ Akses lokasi
⚬ Ketersediaan pakar ilmiah dan teknis 



DUNES

• Manfaat
⚬ Perlindungan: peredam gelombang dan bagai, 

penyerap angin, penahan pasir, mengurangi erosi, 
daerah penyangga daratan

⚬ Ekonomi: perlindungan pantai pariwisata
⚬ Lingkungan: habitat hewan liar

• Solusi spesifik
⚬ Perlindungan bukit pasir yang stabil
⚬ Rehabilitasi dan regenerasi bukit pasir
⚬ Rekonstruksi bukit pasir yang rusak parah

• Kondisi prasyarat yang harus ada
⚬ Ketersediaan spesies vegetasi dan air
⚬ Akses lokasi
⚬ Ketersediaan pakar ilmiah dan teknis



SHELTER BELTS (COASTLINE)

• Manfaat
⚬ Perlindungan: mengurangi kecepatan angin dan badai
⚬ Ekonomi: potensi kebun
⚬ Lingkungan: penyerap karbon, habitat 

keanekaragaman hayati
• Solusi spesifik

⚬ Penanaman sabuk pelindung yang direkayasa biologi
⚬ Penambahan barisan pohon pesisir

• Kondisi prasyarat yang harus ada
⚬ Ketersediaan lahan kosong (lebar 15-30 meter)
⚬ Ketersediaan pakar ilmiah dan teknis untuk 

memastikan tipe spesies dan metode yang tepat



TERIMA KASIH!


