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Dengan menggunakan pendekatan

APIK fokus bekerja di Kota Kendari dan

pulau-pulau kecil serta mempertimbangkan

Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari

risiko utama yang akan terjadi di masa depan

area pesisir serta DAS Wanggu yang

seperti longsor, banjir, dan abrasi pantai,

menjadi prioritas pemerintah di Sulawesi

APIK bekerja di Pulau Ambon, termasuk Kota

Tenggara. APIK bekerja dengan pemerintah

Ambon dan Pulau-pulau Lease di Kabupaten

kabupaten dan kota, serta dengan

Maluku Tengah, serta Kepulauan Aru.
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Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)

masyarakat di dataran tinggi dan pesisir.

Jawa Timur
Dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai
(DAS), APIK bekerja di tujuh kabupaten di area
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Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) adalah program berdurasi lima tahun
dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu
Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja membantu pemerintah
Indonesia dalam mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana dari level lokal hingga nasional. Dengan menggunakan pendekatan bentang
lahan, APIK juga bekerja langsung bersama masyarakat dan sektor swasta untuk secara
proaktif mengelola risiko bencana terkait iklim, serta memperkuat kapasitas para
pemangku kepentingan dalam memahami dan mengomunikasikan informasi iklim.
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Adaptasi perubahan iklim (API) adalah proses memperkuat, membangun, dan
melaksanakan strategi antisipasi dampak perubahan iklim untuk mengurangi
dampak negatif dan mengambil manfaat positif.
Pengurangan risiko bencana (PRB) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana.
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Meningkatkan Kapasitas dan Kesadaran Sektor Swasta
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APIK akan meningkatkan kesadaran terkait risiko iklim dan bencana di antara para pelaku bisnis di Indonesia,
menjangkau mereka untuk menyusun strategi dan investasi yang menguntungkan, mendorong keberlanjutan, serta
memperkuat ketangguhan lokal. Memastikan akses terhadap layanan informasi dan iklim agar para pelaku bisnis
dapat mengembangkan praktik yang lebih berkelanjutan dan tangguh juga menjadi fokus kerja APIK.

Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan
Risiko Bencana dalam Perencanaan dan Koordinasi
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Adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan dua hal yang berhubungan dan
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terhadap bencana alam
dan perubahan iklim

saling mengisi. APIK bekerja mengintegrasikan API PRB dalam perencanaan, penganggaran, dan kerja operasional
pemerintah Indonesia. APIK menyediakan asistensi teknis untuk kementerian di tingkat nasional, mendukung
kebijakan terkait API PRB, serta koordinasi antar sektor dan level pemerintahan.
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Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dan Pemerintah Lokal
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Adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana merupakan isu yang terkait dengan berbagai bidang dan
lintas sektor, maka dari itu koordinasi antara institusi dan para pemangku kepentingan menjadi penting. APIK
berperan sebagai wadah untuk mendukung koordinasi dan mendokumentasikan serta menyebarkan praktik-praktik
baik, pembelajaran, dan model implementasi yang sukses.

APIK mendukung pemerintah lokal, menyediakan sumber daya dan asistensi teknis untuk perencanaan dan
operasionalisasi API PRB, serta menginstitusionalisasikan ketangguhan dalam kegiatan sehari-hari. APIK juga
bekerja di tingkat akar rumput, meningkatkan kapasitas mereka yang berada di garis depan dan menerima dampak
perubahan iklim untuk memperkuat ketangguhan bentang lahan, sosial ekonomi, serta kelembagaan.

Dana Ketangguhan
Dana Ketangguhan merupakan komponen penting dalam APIK. Dana ini digunakan untuk mendukung
proyek-proyek yang membangun ketangguhan iklim dan bencana serta bermitra dengan masyarakat, pemerintah,

Memperkuat Layanan Informasi Iklim dan Cuaca

serta sektor swasta. Dana ini juga akan digunakan untuk mendorong partipasi serta kolaborasi antara organisasi
non-pemerintah dan sektor swasta yang memicu lahirnya inovasi layanan dan produk baru. Melalui skema dana

Informasi yang terpercaya, aktual, dan mudah diakses memiliki peran yang sangat penting. Untuk dapat mengelola

hibah ataupun subkontrak, APIK akan mendukung kegiatan yang diimplementasikan organisasi non-pemerintah,

risiko, informasi iklim dan cuaca harus tersedia dan digunakan dengan efektif. APIK fokus pada pengumpulan,

organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian/universitas, dan investasi bersama dengan sektor swasta dalam

pengemasan, serta diseminasi layanan informasi iklim dan cuaca untuk mendorong ketangguhan dan perencanaan

upaya pengurangan risiko bencana atau iklim. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan

serta investasi publik yang lebih baik. APIK mendukung pengembangan, penyediaan, dan penggunaan informasi

yang dapat didukung melalui skema ini, silahkan hubungi:

yang berkualitas di level lokal dan nasional.

info@apikindonesia.or.id

