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PENGANTAR

Duta Besar Uni Eropa untuk
Indonesia dan Brunei
Darussalam
Mengatasi ancaman perubahan iklim
tetap menjadi prioritas utama bagi Uni
Eropa (UE). Kesepakatan Hijau Eropa
adalah adalah jawaban dari tantangan
ini; dengan mentransformasikan UE
menjadi masyarakat yang adil dan
makmur, dengan ekonomi modern,
hemat sumber daya, kompetitif dengan
nol emisi gas rumah kaca pada tahun
2050.
Melalui proyek Kota Berketahanan
Iklim yang Inklusif (Climate Resilient
and Inclusive Cities/CRIC), UE dan
Indonesia bekerja sama untuk
membantu kota-kota membangun
masa depan yang berketahanan iklim
dan inklusif. Hal ini kami lakukan
dengan membangun kemitraan antara
pemerintah, dunia usaha, masyarakat
dan lembaga riset di Eropa, Asia
Selatan dan Asia Tenggara.

Tantangan tentu menghadang,
terutama di tengah pandemi
COVID-19. Namun, upaya kita untuk
mengatasi pandemi perlu dilakukan
secara berkelanjutan, dengan tujuan
mengatasi tantangan perubahan
iklim sekaligus memulihkan ekonomi.
Beberapa bulan lalu di Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat, banjir bandang
merenggut nyawa dan memaksa
ratusan warga meninggalkan
rumah mereka. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana menyatakan
bahwa Indonesia akan mengalami
lebih banyak bencana hidrometeorologi
akibat perubahan iklim. Laporan Kajian
Perkotaan CRIC hadir di saat yang
tepat untuk mengingatkan bahwa
transisi menuju kota berkelanjutan
tidak dapat ditunda.

LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

3

Laporan Kajian Perkotaan tentang
sepuluh kota percontohan CRIC di
Indonesia ini menawarkan gambaran
menyeluruh tentang karakteristik kota,
kesenjangan kebijakan dan kebijakan
terkait perubahan iklim di Kota
Pangkalpinang, Pekanbaru, Bandar
Lampung, Cirebon, Banjarmasin,
Samarinda, Mataram, Kupang,
Gorontalo dan Ternate.
Laporan ini memberikan bukti
empiris yang dapat membantu kota
mengembangkan kebijakan dan
perangkat untuk memperkuat sektorsektor yang terdampak perubahan
iklim. Saya senang bahwa konsultasi
publik yang berlangsung melibatkan
berbagai pemangku kepentingan
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termasuk pejabat pemerintah,
akademisi, masyarakat sipil, praktisi
profesional, LSM, dan sektor swasta,
guna memastikan inklusivitas.
Kami menantikan aksi kota untuk
menggunakan rekomendasi dalam
kajian ini dalam penyusunan kebijakan
dan program lokal yang berketahanan
iklim, sekaligus meneruskan kerja
sama untuk membangun kota
berketahanan iklim yang inklusif.

Jakarta, Oktober 2020
Vincent Piket
Duta Besar UE untuk Indonesia
dan Brunei Darussalam

PENGANTAR

Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim KLHK
Pemerintah Indonesia telah
berkomitmen mencapai pembangunan
rendah emisi dan berketahanan iklim
dengan meratifikasi Persetujuan
Paris melalui Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2015 tentang Persetujuan
Paris atas Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Perubahan Iklim. Komitmen ini
dipertegas melalui dokumen NDC
(Nationally Determined Contribution)
yang menguraikan target penurunan
emisi gas rumah kaca sebesar 29
persen pada 2030 dengan upaya
sendiri dan 41 persen melalui kerja
sama internasional.
Guna mencapai target NDC ini,
dibutuhkan strategi mitigasi dan
adaptasi yang menyeluruh mulai dari
tingkat tapak hingga nasional. Melalui
Kerja sama antara Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dan Proyek CRIC (Kota Berketahanan
Iklim yang Inklusif) di sepuluh kota di
Indonesia, merupakan peluang untuk
mengintegrasikan dan mengakselerasi
aksi mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim dalam perencanaan dan
pembangunan perkotaan.
Karena itu, kami menyambut baik
kehadiran Kajian Perkotaan tentang
sepuluh kota percontohan CRIC
ini. Kajian Perkotaan ini membantu
kota untuk memahami karakteristik,
indikator kerentanan, risiko, dan
dampak perubahan iklim serta
kapasitas adaptif yang dimilikinya.
Dengan demikian pemerintah kota
dapat menentukan arah kebijakan
dan perangkat yang tepat untuk
meningkatkan ketahanan iklim
sekaligus mengidentifikasi sektor
dan aksi prioritas di kota yang dapat
berkontribusi pada pencapaian NDC.
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Secara nasional, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melalui Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim telah
menyiapkan berbagai pedoman
pengarusutamaan perubahan
iklim dalam pembangunan, seperti
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.33 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.7 Tahun 2018
tentang Pedoman Kajian Kerentanan,
Risiko dan Dampak Perubahan Iklim.
Pemerintah juga telah memiliki Sistem
Informasi Data Indeks Kerentanan
(SIDIK) yang menyajikan data dan
informasi kerentanan perubahan iklim
dengan satuan unit desa.
Kami berharap bahwa pedoman dan
data yang telah tersedia ini dapat
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diintegrasikan ke dalam Kajian
Perkotaan untuk menajamkan analisis
dan mengeluarkan rekomendasi yang
strategis sekaligus aplikatif.
Semoga hasil Kajian Perkotaan
ini bermanfaat bagi pihak terkait,
terutama pemerintah Kota dalam
merencanakan dan menyelenggarakan
pembangunan yang berketahanan
iklim dan inklusif.

Terima kasih.

Dr.Ir, Ruandha Agung Sugardiman.
M.Sc

PENGANTAR

Walikota Bandar Lampung
Perubahan iklim adalah salah satu
isu prioritas dalam perencanaan
pembangunan Kota Bandar Lampung.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota
Bandar Lampung bangga bisa terpilih
sebagai salah satu kota percontohan
Proyek CRIC (Climate Resilient and
Inclusive Cities/Kota Berketahanan
Iklim yang Inklusif). Penerbitan
Kajian Perkotaan ini adalah salah
satu manfaat yang kami terima dan
dapat digunakan sebagai landasan
penyusunan kebijakan pembangunan
yang berkelanjutan di Bandar
Lampung.
Kajian Perkotaan ini hadir di saat
yang tepat ketika kami tengah
melaksanakan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) untuk
menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hasil analisis dan rekomendasi yang
dituangkan dalam Kajian Perkotaan
dapat digunakan sebagai salah satu
acuan untuk mengintegrasikan aksi
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
dalam pembangunan perkotaan jangka
panjang.

Selain itu, Kajian Perkotaan membantu
Pemerintah Kota Bandar Lampung
untuk mengenali kebijakan dan
program pengendalian perubahan
iklim yang perlu disinergikan dengan
kebijakan di tingkat provinsi dan
nasional. Isu inklusi sosial juga
dipaparkan dalam laporan ini, yang
dapat membantu kami memastikan
bahwa kelompok yang paling rentan
dilibatkan dalam proses pembangunan,
dan mendapatkan akses terhadap hasil
pembangunan.
Proses penyusunan Kajian Perkotaan
ini dilakukan secara terbuka dengan
mempertimbangkan masukan dari
berbagai pemangku kepentingan
di Bandar Lampung, baik unsur
pemerintah, perguruan tinggi,
organisasi masyarakat sipil dan
komunitas. Semoga kita semua
mendapatkan manfaat dari kajian ini.
Terima kasih
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

HERMAN HN
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PENGANTAR

Sekretaris Jenderal
UCLG ASPAC
Perubahan iklim adalah isu
kemanusiaan, dan bukan sekadar
ancaman bagi keberlanjutan
lingkungan. Perubahan iklim adalah
salah satu krisis kemanusiaan
paling nyata abad ini. Dalam banyak
peristiwa, kita telah menyaksikan
bagaimana bencana yang dipicu
perubahan iklim mengganggu ekonomi
lokal, sistem pangan dan layanan
dasar dan membuat kelompok rentan
kian tak berdaya. Sebagai asosiasi
yang menghubungkan lebih dari
10.000 pemerintah kota dan daerah
di kawasan Asia Pasifik, UCLG ASPAC
bertanggung jawab untuk mendukung
kota agar berketahanan iklim, sesuatu
yang kami lakukan dengan serius dan
sepenuh hati.
Kelambanan bertindak mahal
harganya. Karena itu, kota harus
segera beraksi dan mencari solusi
yang berbasis data dan akurasi
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ilmiah guna menelurkan keputusankeputusan berbasis bukti yang dapat
mengurangi dampak perubahan iklim.
Saya menekankan bahwa penilaian
tentang risiko dan perubahan atribut
kota penting untuk dilakukan secara
berkelanjutan dan berkala untuk
meningkatkan ketahanan. Terkait hal
ini, saya mengapresiasi tim Climate
Resilient and Inclusive Cities (CRIC)
dan para ahli perkotaan atas kerja
keras mereka untuk menerbitkan
Laporan Kajian Perkotaan. Terima
kasih banyak kepada sepuluh kota
percontohan atas dukungannya dalam
memproduksi Laporan ini. Laporan
ini memaparkan risiko iklim, program
dan kebijakan tingkat kota serta
menyediakan rekomendasi dan solusi
untuk mengatasi perubahan iklim.
Laporan ini juga menekankan
pentingnya koordinasi yang melampaui
batas administratif karena iklim

tak mengenal batas! Upaya-upaya
koordinasi adalah salah satu kontribusi
UCLG ASPAC, melalui CRIC, dengan
menautkan kota-kota di Asia, Pasifik
dan selebihnya, guna mendorong
integrasi vertikal antara pemerintah
nasional dan sub-nasional. Kami
berniat untuk menempatkan kota
sebagai aktor penting dalam program
“Laut Biru” dan “Langit Biru” melalui
proposal berbasis aksi dan pendekatan
ekonomi sirkuler, pencemaran udara
serta isu-isu lintas sektoral. Dan kami
berkomitmen untuk memastikan
agar praktik-praktik baik penanganan
perubahan iklim ditingkatkan dan
direplikasi untuk mendapatkan dampak
yang berlipat.

Saya menantikan bagaimana rencanarencana pembangunan dapat
dilaksanakan untuk menciptakan kota
yang berketahanan iklim dan inklusif.
Masa depan kita bergantung pada
aksi yang diambil kota saat ini. Setiap
langkah nyata yang diambil akan
mewujudkan mimpi kita akan kota dan
masyarakat yang inklusif, sejahtera
dan berkelanjutan.

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC
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PENGANTAR

Presiden Pilot4Dev
Sebagai Presiden Pilot4Dev, saya
mendapat kehormatan untuk terlibat
langsung dalam Proyek CRIC sejak
awal. Saya senang dapat menghadiri
peluncuran CRIC di bulan Januari
2020 yang memungkinkan kami
untuk bertemu dengan mitra kami
di Indonesia. Nilai tambah yang luar
biasa dari acara ini adalah kesempatan
untuk bertemu dengan para walikota
dari kota-kota percontohan CRIC.
Saat ini, ada banyak sekali kota yang
membutuhkan dukungan dalam hal
lingkungan perkotaan dan ketahanan
terhadap perubahan iklim.
Menggabungkan keahlian dan
pengetahuan mitra-mitra Uni
Eropa termasuk ACR+, Pilot4Dev,
Universitas Gustave Eiffel, ECOLISE
dan mitra Asia seperti UCLG ASPAC
dan AIILSG, proyek lima tahun
yang sangat ambisius ini bertujuan
untuk membangun kerja sama
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jangka panjang dan unik. Hal
tersebut dilakukan melalui kerja
sama segitiga antara kota dan pusat
penelitian di Eropa, Asia Selatan
(India, Nepal, Bangladesh), dan
Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia,
Filipina, Thailand). Proyek CRIC akan
berkontribusi pada pembangunan
perkotaan terintegrasi yang
berkelanjutan, tata kelola yang
baik, adaptasi/mitigasi iklim melalui
kemitraan jangka panjang, dan
perangkat seperti rencana aksi lokal
yang berkelanjutan, sistem peringatan
dini, kualitas udara dan pengelolaan
sampah dengan berkonsultasi dengan
panel ahli. Penerima manfaat akhir
proyek ini adalah masyarakat lokal
kota/provinsi, termasuk perempuan,
kelompok marjinal, masyarakat sipil
dan sektor swasta.
Memasuki bulan ke-10
pelaksanaannya, proyek ini telah

terbukti bermanfaat dan telah
dilaksanakan di sepuluh kota di
Indonesia. Salah satu pencapaian
kunci hingga saat ini adalah 10
Laporan Kajian Perkotaan yang
mengkaji kapasitas dari sepuluh kota.
Proyek ini melibatkan secara langsung
perangkat pemerintah daerah, yang
kemudian membangkitkan keinginan
nyata untuk membuat kota yang
lebih berketahanan iklim dan inklusif.
Langkah selanjutnya dari proyek ini
adalah menerbitkan Laporan Kajian
Perkotaan bersamaan dengan policy
brief untuk kota-kota yang terlibat.
Setelah itu, para mitra internasional
akan mengembangkan perangkat yang
dapat digunakan oleh pemerintah kota
untuk mengatasi tantangan perubahan
iklim yang mereka hadapi.
Dengan tingkat pertumbuhan
perkotaan yang tinggi di negaranegara seperti Indonesia, Vietnam
dan Filipina, diperkirakan sebagian
besar populasi negara-negara tersebut
akan tinggal di perkotaan dalam
sepuluh tahun mendatang. Kota-kota
di kawasan Asia Selatan dan Asia
Tenggara telah terdampak perubahan
iklim, dan mereka dapat memperoleh

manfaat besar dari solusi jangka
panjang terkait ketahanan iklim dan
inklusivitas.
Proyek CRIC bertujuan untuk
menginformasikan dan memfasilitasi
penyediaan perangkat bagi pemerintah
daerah, kota, pemangku kepentingan
perkotaan yang bekerja untuk
mengupayakan ketahanan, mitigasi
dan adaptasi terhadap perubahan
iklim, melalui transfer dan penyesuaian
pengetahuan ke kota. Karena
perkotaan menampung sebagian
besar populasi yang rentan, serta
infrastruktur vital dan sosial, dan
pemerintah daerah kian mendapat
tekanan untuk mengembangkan
layanan, infrastruktur dan lapangan
kerja, maka sangatlah mendesak
untuk memastikan bahwa kita semua
siap menghadapi tantangan perubahan
iklim.

Isabelle Milbert
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PENGANTAR

Sekretaris Jenderal ACR+
Bagi ACR+ (Asosiasi kota dan
wilayah untuk pengelolaan sumber
daya berkelanjutan) -jaringan
pemerintah lokal dan regional yang
terutama berbasis di Uni Eropa
dan Area Mediterania- Proyek CRIC
menghadirkan sebuah peluang unik
untuk bekerja sama dan memperkuat
peran kota dalam mewujudkan
ketahanan dan inklusivitas.
Misi inti ACR+ adalah mengembangkan
inisiatif pengelolaan sumber daya
yang berkelanjutan yang melibatkan
otoritas lokal dan regional; khususnya
terkait pengelolaan sampah, salah satu
prioritas yang diangkat oleh Laporan
Kajian Perkotaan. Karena itu dan
selama lebih dari 25 tahun, kami telah
merancang dan menerapkan inisiatif
tentang ekonomi sirkuler, pencegahan
sampah dan pengelolaan sampah yang
dibangun melalui basis pengetahuan
yang luas. Beberapa anggota ACR+
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telah bekerja di wilayah Tenggara,
dan pengalaman mereka dapat
dimanfaatkan dan dikembangkan lebih
lanjut melalui CRIC.
Proyek ini memberikan kesempatan
belajar yang besar bagi anggota ACR+,
untuk memahami bagaimana inisiatif
lokal dapat membuat perubahan di
tingkat global. Laporan ini dibutuhkan
untuk memahami konteks lokal
secara efektif serta menjelaskan
tantangan dan prioritas kunci. Hal
ini menunjukkan bahwa pertukaran
metodologi untuk mendukung proses
pengambilan keputusan sangat penting
untuk mewujudkan proyek yang
berkelanjutan.
Namun, lebih dari sekadar pertukaran
pengalaman, CRIC menjadi pengingat
bahwa kerja sama adalah kunci, di
semua tingkatan dan antar negara.
UE tidak dapat bekerja sendirian

untuk mewujudkan Kesepakatan
Hijau Eropa dan mencapai ekonomi
yang netral iklim, hemat sumber
daya dan sirkuler. Kegiatan yang
dikembangkan dalam proyek CRIC
(pelatihan, pelibatan pemangku
kepentingan, pengembangan
perangkat, rencana aksi lokal)
dapat memberikan bukti kuat untuk
mendukung dialog kebijakan bilateral
dan regional yang bertujuan untuk
mengimplementasikan Kesepakatan
Hijau dan tujuan Agenda 2030 di
luar UE. Sayangnya, kita tidak dapat
dan tidak boleh melupakan konteks
yang lebih luas di mana proyek ini
berlangsung: wabah COVID-19 telah
menimbulkan tantangan yang luar
biasa di tingkat lokal. Berkaca dari

pengalaman yang kami miliki, agenda
lokal yang berbasis pada model yang
berketahanan lebih dapat beradaptasi
dan memitigasi dampak negatif dari
pandemi. Mengingat hal ini, ACR+
telah mendukung anggotanya untuk
mengatasi situasi tersebut dan berniat
melanjutkannya melalui CRIC.

Françoise Bonnet
Sekretaris Jenderal ACR+
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BAB 1

Gambaran
Kota Bandar Lampung

1.1 Deskripsi Umum

Di masa penjajahan Belanda
di Indonesia, Bandar Lampung
merupakan bagian dari wilayah Onder
Afdeling Telokbetong yang dibentuk
pada tahun 1912 di bawah UndangUndang Belanda, Staatsblad 1912
Nomor 462. Ibu kota Onder Afdeling
Telokbetong adalah Tanjungkarang,
sementara kota Telokbetong dikenal
sebagai ibu kota Kabupaten Lampung.
Setelah kemerdekaan Indonesia,
kedua kota tersebut menjadi
wewenang Kabupaten Lampung
Selatan sampai dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 22 tahun

1948 yang menyatakan pemisahan
dua kota tersebut dan dikenal sebagai
kota Tanjungkarang-Telokbetong.
Kedua kota tersebut mengalami
perubahan status sejak tahun tersebut
sampai tahun 1965 ketika status
Kabupaten Lampung berubah menjadi
Provinsi Lampung menurut Undangundang Nomor 18 tahun 1965, Kota
Tanjungkarang-Telokbetong menjadi
ibu kota Provinsi Lampung. Pada tahun
1999, Kota Tanjungkarang-Telokbetong
menjadi Kota Bandar Lampung seperti
yang dinyatakan oleh Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 17
tahun 1999.

Gambar 1. Peta Lokasi Bandar Lampung di Indonesia

Sumber : https://www.worldmap1.com/map/indonesia/bandar-lampung-map.asp

Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 20 kecamatan dan merupakan pusat
kegiatan ekonomi di provinsi ini. Menurut BPS Bandar Lampung, Kota Bandar
Lampung memiliki 1.051.500 penduduk pada tahun 2019, dengan kepadatan
penduduk 5.332 orang per km². Namun Disdukcapil Bandar Lampung mencatat
bahwa jumlah populasi saat ini mencapai 1.176.599 jiwa dan data ini diperbarui
setiap bulan. Populasi dari tahun 2018 hingga 2019 bertumbuh dengan
percepatan 1,71 %.
Gambar 2. Peta Bandar Lampung

1.2 Metodologi Analisis Perkotaan

Pengumpulan data awal dilakukan
dengan mencari dokumen
pembangunan yang relevan seperti
artikel yang dipublikasi, laporan
statistik dan artikel media. Kami
melakukan tinjauan pustaka
berdasarkan bahan yang dikumpulkan
ini (diagram alurnya ditunjukkan
bawah ini). Peta dan gambar
dikumpulkan dari narahubung
kami di kantor pemerintah kota.
Kemudian, kami mengembangkan
survei pendapat/kuesioner, cara
yang kami pandang lebih tepat untuk
mengkaji keberhasilan strategi/unsur
ketika kelompok-kelompok yang
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berbeda –pemerintah, sektor swasta,
masyarakat sipil dan perguruan
tinggi/lembaga penelitian- memiliki
perspektif berbeda tentang kinerja
sebuah sistem. Beberapa aspek
yang perlu dipertimbangkan dalam
melakukan jajak pendapat adalah
teknik/metodologi, tipe kuesioner
dan analisis temuan (Abernethy et al.
2001).
Studi ini menggunakan metode
kualitatif dan kuantitatif. Metode
kuantitatif diterapkan untuk
mendapatkan data numerikal,
baik dari laman resmi atau secara
langsung dari Pemerintah Kota

Bandar Lampung. Metode kualitatif
menggunakan penjelasan dari data
yang dikumpulkan berdasarkan
artikel dari internet, proyek
sebelumnya atau penelitian terkait
di kota tersebut, serta wawancara
dengan para pemangku kepentingan
misalnya Pemerintah Kota Bandar
Lampung, LSM, perusahaan swasta
dan perguruan tinggi. Serangkaian
pertanyaan kemudian diajukan untuk
mendapatkan masukan dan pendapat
tentang karakteristik proyek-proyek
terkait dan dampak dari program
yang terkait dengan CRIC. Tiga jenis
kuesioner yang berbeda disiapkan
untuk responden yang mewakili empat
kelompok pemangku kepentingan
(pemerintah, sektor swasta,
masyarakat sipil dan perguruan
tinggi/lembaga penelitian). Kuesioner

disampaikan dalam Bahasa Indonesia
dan disebarkan menggunakan platform
elektronik di Google kepada responden
terpilih untuk mengumpulkan
pendapat mereka di pekan pertama
bulan Juni. Kami menggunakan e-mail
dan WhatsApp untuk menjangkau
responden. Kami memberikan waktu
dua minggu kepada responden untuk
mengisi kuesioner. Pertanyaanpertanyaan terbuka dan tertutup
digunakan dalam survei dan dibagi
menjadi dua bagian. Bagian A
terdiri dari pertanyaan umum untuk
mengidentifikasi profil responden
dan Bagian B untuk mendapatkan
pandangan dan pendapat dari para
profesional. Beberapa responden juga
disarankan oleh Kepala Bappeda yang
telah memahami tujuan dari kajian
perkotaan CRIC.

Gambar 3. Alur Metodologi Analisis Perkotaan
Data Collection & FGD
with Targeted Group
List Data &
Information
Required

Operationalize
Assignment

List Literature &
Policy to be
Reviewed

WORKSHEETS
May 2020

June 2020

OUTPUTS

Inception Report

June 2020

1st Pilot City
Report

2nd Pilot City
Report

The CRIC
Project Team

Knowledge Production
and Exchange

September 2020

Nov 2020

Papers, Infographic,
Picture and maps
INPUT

The CRIC
Project Team

June 2020

INPUT

The CRIC
Project Team

Literature Review, Drafting
Urban Analysis Reports

INPUT

INPUT

CONSULTATIONS

Data Analysis, Compile
Pictures and maps

Local/ Regional
Workshop (Optional)

Kami juga menyelenggarakan pertemuan virtual dengan para pejabat
pemerintah dan berkesempatan membahas topik-topik terkait Laporan Kajian
Perkotaan CRIC. Kami juga melakukan wawancara dan diskusi mendalam
melalui telepon bila membutuhkan klarifikasi serta informasi lebih lanjut dari
para responden.
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1.3. Topografi dan Klimatologi

Kota Bandar Lampung terletak pada posisi 5°20’ hingga 5°30’ Lintang Selatan
dan 105°28’ hingga 105°37’ Bujur Timur. Kota ini terletak di teluk Lampung
bagian selatan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung terletak di ketinggian
antara 0 dan 700 meter di atas permukaan laut. Topografi kota ini terdiri dari:
1. Kawasan pesisir di bagian selatan Teluk Betung dan Panjang
2. Kawasan perbukitan di bagian utara Teluk Betung.
3. Dataran tinggi dan perbukitan di bagian barat Tanjung Karang yang
dipengaruhi oleh Gunung Balau dan Bukit Batu Serampok di bagian
tenggara.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil di bagian selatan.
Gambar 4. Suhu dan Pengendapan Rata-rata di Bandar Lampung

sumber: www.meteoblue.com
Menurut Laporan Kajian Kerentanan dan Ketahanan Iklim yang disusun oleh
SNV, iklim kota ini sama dengan iklim kota di garis khatulistiwa dengan kondisi
panas dan lembap sepanjang tahun, dengan suhu di darat cukup konstan.
Gambar di atas mewakili suhu dan curah hujan rata-rata setiap bulan di Bandar
Lampung. Data ini dari Meteoblue berdasarkan data cuaca selama 30 tahun. Di
sini ditunjukkan bahwa hujan sedang terjadi di tiga bulan pertama setiap tahun
dan di akhir tahun, karenanya rata-rata harian suhu maksimum akan terjadi
sekitar September- Oktober.
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Tabel 1. Data mengenai Iklim Ekstrem Sepuluh Tahun Terakhir di Pos Meteorologi
Maritim Panjang
Pos
Pos Meteorologi
Maritim Panjang

Curah
Hujan
(mm)

Tx (°C)

Tn (°C)

Tav (°C)

RH (%)

Wx (knot)

204,9

37,0

16,0

33,9

64

1

Sep 8, 2013

Jan 22,
2016

Jan 15,
2014

Des 6,
2012

Okt 11,
2010

Mei 11, 2018

Sumber : http://dataonline.bmkg.go.id/

*informasi:
Tx
= Suhu maksimum (°C)
Tn
= Suhu minimum (°C)
Tav
= Suhu rata-rata (°C)

RH
Wx

= Kelembapan rata-rata (%)
= Kecepatan angin maksimum (knot)

Data dari BMKG juga dikumpulkan dan ditunjukkan di tabel di atas. BMKG
memiliki sejumlah pos yang tersebar di seluruh negeri. Kota Bandar Lampung
memiliki pos meteorologi Maritim Panjang. Data ekstrem dan yang dikumpulkan
oleh pos tersebut tersaji di tabel di atas. Perubahan iklim menyebabkan volume
curah hujan meningkat dari kondisi normal, sementara musim kemarau lebih
kering dari biasanya.
1.4 Karakteristik Demografis

Seperti yang disebutkan di atas,
Bandar Lampung memiliki populasi
lebih dari satu juta jiwa yang tinggal
di daerah seluas 169.2 km². Pada
tahun 2019, jumlah populasi lakilaki mendominasi kota tersebut.
Menurut data Disdukcapil (2019),
51% populasi di kota adalah laki-laki,
sementara 49% adalah perempuan.
Disdukcapil pada tahun yang sama
juga mengeluarkan data mengenai
penganut agama di kota tersebut
yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik,
dan Buddha. Mayoritas penduduk
di daerah ini adalah Muslim, sekitar
93,2%. Kelompok agama terbesar
kedua adalah Protestan sekitar 3,5%
dari populasi, yang ketiga adalah
Katolik dengan jumlah pengikutnya

sekitar 1,7 % dari populasi kota, dan
Buddhis sebanyak 1,4%. Menurut BPS
Bandar Lampung (2020) terdapat 33
kelompok minoritas, 238 anak dengan
disabilitas dan 820 orang dengan
disabilitas. Informasi rinci mengenai
kelompok minoritas tidak diketahui.
Sementara itu, menurut data tahun
2019, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) kota ini adalah 77,33 dengan
65,52% angka partisipasi tenaga kerja
dan tingkat pengangguran 7,12%.
Berdasarkan pendidikan, 30,6% dari
total populasi di Bandar Lampung
mengenyam pendidikan SMA
(Disdukcapil, 2019). Sementara itu,
penduduk lulusan SMP sebanyak
14,1% dari populasi kota, diikuti
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oleh lulusan SD sebanyak 13,9%. Sekitar 9,6% populasi tidak menyelesaikan
pendidikannya di tingkat SD. Warga dengan gelar sarjana berjumlah 7,7% dari
populasi, sementara yang memiliki gelar pascasarjana sebanyak 3,3% dari
populasi kota. Sebanyak 19,9% dari populasi tidak mengenyam pendidikan
formal sama sekali.
Tabel 2. Persentase Distribusi Masyarakat yang Berusia 5 tahun Ke Atas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2019
Bersekolah
Karakteristik

Tidak
bersekolah

Sekolah
Dasar/
sederajat

SMP/sederajat

SMA/
sederajat

Tidak berada
di sekolah

Laki-laki

4,17

11,85

4,24

9,69

70,05

Perempuan

4,25

12,52

3,46

13,43

66,33

Sumber: BPS Bandar Lampung (2020)

Tingkat pendidikan yang rendah di
Bandar Lampung tidak serta-merta
menjadi penyebab kemiskinan di kota.
Jumlah warga miskin di kota menurun
setiap tahunnya. Menurut BPS Bandar
Lampung (2019) terdapat 91.240
orang di Bandar Lampung yang miskin.
Untuk mengukur kemiskinan, Biro
Pusat Statistik menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (pendekatan kebutuhan dasar).
Pendekatan ini melihat kemiskinan
sebagai ketidakmampuan ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan makanan
dan non-makanan yang diukur
berdasarkan pengeluaran. Warga
dengan kategori miskin memiliki
pengeluaran rata-rata per kapita per
bulan di bawah garis kemiskinan.
Angka kemiskinan di tahun 2019
relatif lebih rendah dari tahun-tahun
sebelumnya pada tahun 2018 dan
2017.
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Pada tahun 2019 BPS Bandar Lampung
melaporkan bahwa total populasi berusia 15
tahun ke atas yang bekerja adalah sebanyak
475.244 orang. Di Bandar Lampung, sumber
mata pencaharian penduduk berasal dari
tiga sektor utama: pertanian, manufaktur
dan jasa. Sektor jasa menyerap tenaga kerja
terbanyak, dengan total 369.849 pekerja yang
terdiri dari 208.033 laki-laki dan 161.456
perempuan.
Setelah itu, sektor manufaktur memainkan
peran penting di kota dengan jumlah
99.030 pekerja, terdiri dari 74.383 laki-laki
dan 24.647 perempuan. Meskipun sektor
pertanian tidak menyerap pekerja sebanyak
sektor-sektor sebelumnya, sektor ini masih
dianggap sebagai sumber pendapatan bagi
banyak penduduk kota. Ada sekitar 6.725
orang di kota yang bergantung pada sektor
ini. Perempuan memainkan peran yang kecil
pada pertanian. Menurut data BPS (2019),
hanya 3 perempuan yang bekerja di sektor
pertanian, sementara sisanya adalah laki-laki.

Tabel 3. Populasi Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja pada Minggu Sebelumnya
Berdasarkan Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bandar
lampung, 2019
Status Pekerjaan Utama

Jenis Kelamin
Laki-laki

Perempuan

Total

Bekerja secara mandiri

66.827

45.120

111.947

Pemberi kerja yang dibantu oleh pekerja/
pekerja tanpa upah

13.971

18.705

32.676

Pemberi kerja yang dibantu oleh pekerja tetap/
pekerja berupah

13.502

5.815

19.317

Pegawai biasa

170.377

99.203

269.580

Pekerja lepas sektor pertanian

1.630

0

1.630

Pekerja lepas sektor non-pertanian

15.494

3.475

18.969

Pekerja keluarga/pekerja tanpa upah

7.337

13.788

21.125

289.138

186.106

475.244

Total
Sumber: BPS (2020)

Aktivitas formal dan informal
penduduk dapat diidentifikasikan
berdasarkan status ketenagakerjaan,
yang terbagi ke dalam tujuh kategori
(Tabel 3). Pegawai biasa dan
pekerja upahan masuk ke dalam
sektor ekonomi formal, sementara
sisanya sektor informal. Berdasarkan
pendekatan ini, maka dapat
diperkirakan bahwa 288.897 penduduk
(86,43%) adalah pekerja sektor
formal, dan 186.347 (13,57%) lainnya
bekerja di sektor informal pada tahun
2019. Pekerja informal didominasi
oleh pekerja mandiri/lepas, sementara
sektor formal didominasi oleh pekerja
biasa. Di sektor informal, pekerja

lepas pertanian adalah kelompok dengan
tenaga kerja paling sedikit, yakni 1.630
orang. Satu-satunya status ketenagakerjaan
di mana perempuan mendominasi adalah
kategori pekerja keluarga/pekerja tanpa
upah.
Menurut data yang tidak dipublikasikan
dari Bappeda Bandar Lampung, ada ribuan
pendatang di kota Bandar Lampung, sebagian
besar dari pedesaan di sekitar kota. Pada
tahun 2019, 17.000 orang bermigrasi dari
desa ke Kota Bandar Lampung. Karena
sebagian besar pendatang bukan datang
dari provinsi atau negara lain, pertumbuhan
penduduk di Bandar Lampung disebabkan
oleh migrasi pedesaan dan juga angka
kelahiran.
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1.5 Struktur Sosial

Menurut RPJMD 2016-2021, keragaman etnis adalah salah satu karakteristik
Bandar Lampung. Hal ini disebabkan oleh program transmigrasi yang
berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu daerah tujuan
transmigrasi penduduk dari Jawa adalah Pulau Sumatera, terutama Provinsi
Lampung. Dengan keragaman etnis ini, Bandar Lampung juga dikenal dengan
nama tanah Ruwa Jurai (dua elemen) karena dihuni oleh masyarakat adat
dan pendatang. Kendati Bandar Lampung tidak lagi menjadi daerah tujuan
transmigrasi, kota ini masih tetap mempertahankan keragaman budaya.

1.6 Struktur Ekonomi

Kebijakan nasional dan regional menetapkan Bandar Lampung sebagai pusat
pertumbuhan nasional dan kiblat bagi pusat pembangunan antar-kawasan,
pusat pembangunan regional dan pusat pembangunan daerah.
Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar
Lampung pada Harga Pasar Konstan Berdasarkan Industri, 2016-2019
Industri

Tingkat Pertumbuhan (%)
2016

2017

2018

2019

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2,28

-0,35

0,07

2,36

Pertambangan dan Penggalian

6,47

7,58

6,23

5,51

Manufaktur

6,25

6,02

6,12

7,05

Listrik dan Gas

5,82

5,69

5,45

6,51

Pasokan Air, Saluran air limbah, Pengelolaan Limbah dan Kegiatan Remediasi

4,13

2,47

1,73

5,43

10,09

9,16

9,91

5,56

3,6

3,96

4,28

6,09

Transportasi dan Pergudangan

7,84

6,3

6,48

6,94

Akomodasi dan Kegiatan Jasa Pangan

8,89

5,03

7,67

8,56

Informasi dan Komunikasi

9,95

9,91

9,96

8,01

Kegiatan Keuangan dan Asuransi

4,74

6,85

2,15

3,23

Kegiatan Real Estate

5,71

8,31

7,16

5,83

Kegiatan Bisnis

2,85

5,25

4,59

4,41

Administrasi Publik dan Ketahanan; Jaminan Sosial Wajib

5,46

5,66

5,35

4,79

Pendidikan

6,46

6,95

7,03

7,73

Konstruksi
Perdagangan Eceran dan Grosir; Perbaikan
Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor
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Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7,93

7,49

5,89

7,02

Kegiatan Jasa Lainnya

7,05

7

7,78

7,84

Produk Domestik Regional Bruto

6,43

6,28

6,21

6,24

Sumber: BPS Bandar Lampung (2020)

Secara umum, semua sektor
perekonomian di Bandar Lampung
sepanjang tahun 2016-2019
menunjukkan pertumbuhan yang
positif. Pertumbuhan berfluktuasi
setiap tahunnya, namun pada tahun
2019 sebagian besar tumbuh dan
meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Akomodasi dan jasa
makanan menjadi sektor industri
dengan tingkat pertumbuhan tertinggi
di tahun 2019. Menurut RPJMD 20162021, manufaktur, perdagangan dan
jasa merupakan struktur pendukung
perekonomian utama di Bandar

Lampung. Konsekuensinya, kebijakan
dan strategi kota diformulasikan
sedemikian rupa untuk mendukung
sektor-sektor tersebut, serta sektor
pariwisata. Pariwisata di Bandar
Lampung diharapkan dapat mendorong
pariwisata di bagian selatan Sumatra
sekaligus menggali potensi keindahan
alam Bandar Lampung. Beberapa
sektor memiliki tingkat pertumbuhan
yang rendah seperti pertanian,
kehutanan dan perikanan (2,36%) dan
kegiatan sektor asuransi dan keuangan
(3,23%).

1.7. Data Lingkungan

Bersama-sama dengan Provinsi
Banten dan Jawa Barat, Provinsi
Lampung menjadi salah satu provinsi
dengan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) yang buruk dengan nilai
59,89 di tahun 2018. Situasi tutupan
lahan juga tidak lebih baik karena
Indeks Kualitas Tutupan Lahan provinsi
dikelompokkan sebagai dalam status
waspada (35,93). Sementara itu,
nilai dari Indeks Kualitas Udara (IKU)
tercatat 82,98 dan Indeks Kualitas Air
(IKA) tercatat 68,73. Nilai IKU masih
dikategorikan sebagai baik, namun
nilai IKA termasuk kategori nilai
terendah. Secara umum, nilai yang
rendah disebabkan oleh pengelolaan
limbah rumah tangga, sanitasi, dan
limbah ternak yang belum tepat.

1.7.1 Pengelolaan Sampah
Kota Bandar Lampung menggunakan
sistem pembuangan terbuka untuk
pengelolaan sampah. Pertama,
sampah rumah tangga dibawa ke TPS
oleh badan pengelolaan sampah yang
dikelola oleh kelurahan. Badan ini
biasanya disebut dengan Sokli, pihak
yang mengumpulkan sampah dari
rumah-rumah. Setelah itu, sampah
dikumpulkan di TPS dibawa ke TPA.
TPA Bakung adalah TPA utama kota
yang mengumpulkan semua sampah
yang dihasilkan kota. Ada 96 unit truk
sampah yang membawa sampah ke
TPA (setiap truk melakukan rata-rata
1 atau 2 kali perjalanan setiap hari).
Tidak ada sistem untuk mengelola
sampah anorganik di kota, namun ada
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tiga mesin yang memproses sampah organik menjadi kompos. Sampah organik
dan anorganik dipisahkan ketika sampah sampai ke TPA, kemudian sampah
organik diproses menjadi kompos. Kegiatan pengomposan ini menurut data
tahun 2013 dilakukan setiap beberapa minggu ini menghasilkan 200 kg pupuk.
Tabel 5. Penanganan Sampah di Bandar Lampung, 2012-2016
Tahun

Volume Sampah (ton)

Volume Sampah yang
ditangani (ton)

Persentase (%)

2012

260.975

234.300

89,77

2013

282.875

253.750

89,70

2014

306.000

275.000

89,70

2015

319.010

287.600

90,15

2016

329.730

297.500

90,22

Sumber: BPS Bandar Lampung (2016)

Dapat dilihat di tabel di atas bahwa
tren produksi sampah cenderung
meningkat setiap tahunnya. Data LSM
WALHI menunjukkan bahwa produksi
sampah yang masuk ke TPA Bakung
pada tahun 2019 mencapai 1.000 ton/
hari, sehingga dapat diperkirakan
volume sampah pada tahun 2019
adalah sekitar 365.000 ton. Dengan
mempertimbangkan angka ini, TPA
Bakung memiliki potensi besar untuk
menghasilkan gas rumah kaca (GRK).
Hal ini dibuktikan seperti penelitian

yang dilakukan oleh Iryani et al.
(2019) yang menemukan bahwa TPA
Bakung menghasilkan 788.404 m3
gas metana pada tahun 2018. Dari
perhitungan potensi metana dari TPA
setiap tahunnya cukup besar dan
jumlah ini terus meningkat setiap
tahunnya. Peningkatan yang paling
signifikan diperkirakan terjadi pada
tahun 2019 yang mana terdapat
peningkatan 567.397 m3 volume gas
metana dari tahun sebelumnya.

Gambar 5. TPA Bakung
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Gambar 6. Bank Sampah di Kecamatan Kemiling

Di Kota Bandar Lampung terdapat
beberapa bank sampah, namun
kurang efektif. Hal ini semakin
diperburuk dengan polusi laut yang
disebabkan oleh sampah industri.
Untuk perusahaan tambang, mereka
memiliki Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3 berdasarkan Keputusan
Walikota Bandar Lampung Nomor
744/III.20/ HK /2014. Jenis limbah
berbahaya yang diizinkan untuk
disimpan adalah minyak, limbah
yang sudah terkontaminasi, minyak
lumpur, tinta/cartridge bekas, lampu
TL bekas, saringan oli bekas, gemuk
bekas, limbah elektronik, bahan kimia
yang sudah kedaluwarsa, serbuk
gergaji yang terkontaminasi, baterai
bekas, kemasan bekas untuk bahan
berbahaya dan lumpur pengolahan air
limbah.
Berkaitan dengan limbah di daerah
pesisir, pengelolaannya cukup
mengkhawatirkan. Garis pantai

semakin menjorok ke arah laut
karena penduduk setempat menimbun
sampah padat di pesisir hingga
tumpukan sampah meluas ke laut
(Fahmi et al. 2014). ‘Reklamasi
sampah’ ini masih berlangsung
hingga saat ini. Fakta Pers (2019)
menyatakan bahwa polusi air laut
di Teluk Lampung telah merusak
habitat dan ekosistem pesisir. Banyak
nelayan yang melaporkan bahwa
tangkapan ikan berkurang, dan
jaring nelayan justru lebih banyak
menangkap sampah plastik (Republika
2020). Pada tahun 2019 Kepala Unit
Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan
Provinsi Lampung mengakui bahwa
80% sampah di pesisir pantai Bandar
Lampung datang dari darat. Sampah
ini tidak hanya dari masyarakat pesisir,
namun juga dari Koala, Way Lunik dan
Kuripan. Sampah yang menumpuk di
Teluk Lampung tidak hanya berasal
dari hulu Bandar Lampung tapi juga
dari luar kawasan Bandar Lampung.
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1.7.2 Emisi Gas Rumah Kaca
Dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa emisi CO2 di kota dari tahun 20002014 berasal dari sektor limbah dan lahan. Emisi CO2 dari sektor limbah
digambarkan oleh warna ungu dan sektor lahan dengan warna hijau. Emisi
tertinggi terjadi pada tahun 2007 karena sektor lahan menghasilkan lebih dari
3 juta ton CO2. Penyebabnya belum jelas, namun diperkirakan karena konversi
lahan dan kegiatan pembakaran. Emisi kemudian mengalami fluktuasi namun
menurun sepanjang tahun. Emisi dari sektor lahan juga menurun tajam sampai
tahun 2014, hanya sektor limbah yang berkontribusi pada emisi CO2 di kota
dengan jumlah 143.767 ton CO2.

Gambar 7. Emisi Karbon Dioksida dari Seluruh Sektor di Bandar
Lampung, 2000-2014

Sumber : http://signsmart.menlhk.go.id/

1.7.3 Kualitas Udara
Selain dari sektor limbah dan lahan, sumber polusi udara di kota Bandar
Lampung berasal dari industri dan kendaraan bermotor. Industri di kota
menghasilkan polutan partikulat yang berasal dari gas buang cerobong asap.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jyoti dan Setiawati (2019), industri
di Bandar Lampung pada tahun 2018 menghasilkan 37,69 μg/Nm3 polutan
partikulat. Ini menunjukkan bahwa ada kegiatan industri yang menghasilkan
emisi di kota Bandar Lampung. Tabel di bawah ini mewakili hasil perhitungan
nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di tiga lokasi di kota. Berdasarkan
kategori polusi, tiga lokasi memiliki kategori polusi SO2 yang baik, sekitar
50-100. Sementara untuk O3, NO2 dan PM10 masih masuk ke dalam kategori
sangat baik.
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Nilai ISPU untuk tiga lokasi di Kota Bandar Lampung,
2015
No

Parameter

Unit

Lokasi 1

Lokasi 2

Lokasi 3

Status Polusi

1

SO2

μg/Nm3

59,87

56,37

58,72

Baik

2

O3

μg/Nm3

21,79

70,36

45,20

Sangat Baik

3

NO2

μg/Nm3

12,20

13,10

15,00

Sangat Baik

4

PM10

μg/Nm3

21,48

28,45

7,23

Sangat baik

Sumber: Yunita dan Kiswandono (2017)

1.7.4 Kualitas Air
Terkait dengan air di daratan, ada 19 sungai yang melintasi kota ini. Dua
sungai besar, Way Kuripan dan Way Kuala menjadi sungai utama area resapan
di kota. Area resapan untuk kedua sungai ini berurutan adalah 8.698 dan
6.782 hektare, sementara area resapan sungai-sungai lainnya di bawah 1.500
hektare. Sungai Way Kuripan berperan penting sebagai sumber sebagian
besar pasokan air pipa. Di sisi lain, penggunaan aliran sungai Way Kuala relatif
lebih rendah karena kondisi geografisnya yang curam. Berdasarkan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2016, ada tiga jenis status sungai di
Bandar Lampung. Meskipun status banyak sungai di daerah ini tidak diketahui,
sebagian besar sungai di kota berstatus tercemar sedang.

1.8. Risiko Bencana

Menurut studi yang dilakukan oleh
ACCCRN (2010) dan SNV (2018),
Kota Bandar Lampung sangat rentan
mengalami bencana alam. Berbagai
jenis bencana mengepung kota
ini termasuk banjir, tanah longsor,
kekeringan, gelombang pasang yang
menimbulkan banjir rob dan tsunami.
Abrasi, erosi dan pendangkalan juga
terjadi di daerah pesisir. Dari semua
jenis bencana, banjir merupakan
yang paling sering terjadi (sekitar
lima kali dalam setahun). Bencana
lain yang mungkin terjadi di Bandar
Lampung adalah letusan gunung
berapi dan gempa bumi. Bandar
Lampung dibatasi oleh Selat Sunda di

mana terdapat lempengan subduksi
Indo-Australia, gerakan dari lempeng
benua yang mungkin menimbulkan
gempa bumi. Dengan kata lain, kota
ini menghadapi risiko gempa bumi dan
juga tsunami.
Selama periode sepuluh tahun, antara
tahun 2010-2019, Bandar Lampung
mengalami 28 kali kejadian alam, dan
23 di antaranya adalah bencana. Sejak
awal 2020 hingga saat ini, 13 kejadian
tercatat terjadi di Bandar Lampung.
Kejadian bencana secara rinci
ditunjukkan pada Gambar 8. Dalam
sepuluh tahun, 8 orang tewas dan
hilang, 18 terluka dan 11.290 orang
terdampak dan terpaksa mengungsi.
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Sementara itu, kejadian bencana pada tahun 2020 belum memakan korban.
Selain dari korban dan jumlah korban tewas, kota ini menghadapi risiko lain
dari bencana yang timbul, misalnya:
1. Fasilitas yang terendam banjir

5. Intrusi air laut

2. Tangki septik yang meluap
yang menimbulkan pencemaran
lingkungan dari bakteri seperti E.
coli, dll.

6. Sarana di daerah pesisir terendam
dan rusak karena kenaikan
permukaan air laut

3. Fasilitas yang terkubur dan tidak
dapat berfungsi

7. Risiko penyakit seperti diare, gatalgatal, penyakit kulit, dll
8. Kematian

4. Beberapa fasilitas tidak dapat
berfungsi dengan baik karena
ketiadaan air akibat kekeringan

Gambar 8. Tren Bencana Selama 10 Tahun Terakhir di Kota
Bandar Lampung

Sumber : https://bnpb.cloud/dibi/
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Beberapa area di Bandar Lampung
juga dianggap sebagai area yang
rentan bencana. Berdasarkan Penilaian
Kerentanan dan Ketahanan Iklim oleh
SNV (2018) dan studi lapangan yang
dilakukan oleh Kelompok Kerja Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) Bandar Lampung, ada 51
area di Bandar Lampung yang rentan
mengalami banjir. Sebagian besar
kasus disebabkan karena saluran
drainase dan lubang terowongan yang
terlalu kecil, sementara penyebab
lain seperti luapan sungai, saluran
drainase yang mampat, dataran
rendah (cerukan), atau permukiman
yang terletak di atas tepi sungai.
Terkait dengan tanah longsor, Gunung
Betung, Gunung Balau dan Perbukitan
Serampok Timur merupakan area yang
rentan karena kondisi tanahnya yang
curam. Banyak kasus yang ditemui
menunjukkan bahwa penyebab tanah
longsor adalah karena sistem drainase
tidak berfungsi atau tersumbat
sampah.
Di dalam RPJMD 2016-2021
dinyatakan bahwa beberapa
kecamatan seperti Telukbetung Timur,
Telukbetung Barat, Telukbetung
Selatan, Bumi Waras, dan Panjang
dianggap sebagai area yang
rentan tsunami. Jumlah penduduk

yang rentan terdampak tsunami
mencapai 154.331 pada tahun 2017
dan jumlahnya diperkirakan telah
meningkat. Kekeringan di Bandar
Lampung juga terjadi di banyak
tempat. Kekeringan cukup sering
terjadi bahkan berlangsung hingga
beberapa bulan. Menurut SNV (2018),
kekeringan berat juga terjadi setiap
beberapa tahun sekali karena El Niño.
Ketika kekeringan berlangsung lebih
lama dari biasanya, ketergantungan
pada air tanah meningkat hingga 70%
dari populasi.
Program ACCCRN (2010)
menghasilkan data yang ditunjukkan
pada Gambar 9 dan Gambar 10.
Gambar 9 menunjukkan jumlah
kelurahan berdasarkan kategori
risiko iklim pada tahun 2005 (terlihat
dalam bagan sebagai ‘now’ atau
sekarang), 2025 dan 2050. Gambar
10 menunjukkan area yang memiliki
risiko iklim. Kategori-kategori ini
dihasilkan melalui proses tumpang
susun (overlay) peta digital, dengan
menggabungkan peta indeks daya
dukung dengan indeks bahaya iklim
sebelum tahun 2010 dan kondisi iklim
masa depan. Ada dua skenario yang
ditampilkan, yaitu konsentrasi GRK
pada skenario atmosfer yang tinggi
(SRESA2/A2) dan rendah (SRESB1/
B1).

Gambar 9. Jumlah Kelurahan Berdasarkan Kategori Indeks Risiko Iklim
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Gambar 10. Klasifikasi Kelurahan berdasarkan Paparannya terhadap Risiko
Iklim (A) & (D) di Tahun 2005, (B) Risiko Iklim A2 2025, (C) Risiko Iklim
A2 2050, (E) Risiko Iklim B1 2025, (F) Risiko Iklim B1 2050

A

B

C

D

E

F

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2018, kota
Bandar Lampung masuk ke dalam kawasan dengan risiko bencana yang tinggi
dengan nilai 165,56. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan
kondisi tahun 2017 di mana nilainya mencapai 182.00. IRBI merupakan alat
analisis bencana (dalam bentuk indeks) yang menunjukkan riwayat bencana
yang terjadi dan menimbulkan kerugian di kawasan Indonesia (https://bnpb.
go.id/irbi). Proses penyusunan IRBI membutuhkan beragam sumber data yang
kompleks, misalnya tingkat bencana alam, jumlah kematian, jumlah korban
terluka, jumlah rumah yang rusak, jumlah fasilitas umum dan infrastruktur
yang rusak, kepadatan populasi kota, peta dasar, Badan Informasi Geospasial
(BIG) dan batasan-batasan administratif dari BIG (https://www.big.go.id/).
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1.9 Tata Ruang dan Infrastruktur

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kota Bandar Lampung memiliki 20
kecamatan. Penyebaran penduduk dapat terlihat pada Gambar 11. Pemerintah
Kota Bandar Lampung membagi kepadatan populasi kota menjadi tiga kategori
yaitu hijau, kuning dan merah. Seperti terlihat di peta, area hijau merupakan
kecamatan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Yang berwarna kuning
menunjukkan kecamatan dengan kepadatan populasi sedang dan yang
berwarna merah adalah kecamatan dengan kepadatan populasi tinggi.
Gambar 11. Peta Penyebaran Penduduk di Bandar Lampung, 2019

Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Bandar Lampung tercatat sebanyak
1.051.500 jiwa dengan rasio jenis kelamin 1,01, yang berarti penduduk lakilaki lebih banyak daripada perempuan. Populasi di Bandar Lampung semakin
meningkat dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,71%. Kecamatan dengan
kepadatan populasi tertinggi adalah Tanjung Karang Timur dengan kepadatan
penduduk 19.633 orang/km2, sementara daerah dengan kepadatan penduduk
terendah adalah Kecamatan Sukabumi dengan kepadatan 2.609 orang/km2.
Gambar 12. Penggunaan Lahan di Kota Bandar Lampung
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Peta penggunaan lahan Kota Bandar
Lampung dapat dilihat di Gambar
12. Lahan di Bandar Lampung
memiliki banyak kegunaan. Karena
tingkat populasi yang tinggi, lahan
kota didominasi oleh bangunan
permukiman, seperti ditunjukkan oleh
warna jingga tua di peta. Meskipun
Bandar Lampung dikenal sebagai
kota, ada daerah yang dikenal sebagai
desa. Bangunan permukiman di desa
diberi warna jingga muda di peta dan
mudah ditemukan di dekat area hijau
dengan titik-titik berwarna kuning
yang menggambarkan hutan primer
dataran rendah. Belum ada regulasi
yang membatasi jumlah bangunan
yang dapat dibangun setiap tahunnya.
Pemerintah terbuka akan peluang
investasi, termasuk investor yang mau
membangun di kota. Ada pembatasan
jumlah lantai bangunan, namun
peraturan itu kemudian dihapuskan.
Bandar Lampung berfungsi sebagai
titik pertemuan dari berbagai moda
transportasi. Hal ini dilakukan dengan

berbagai rencana pembangunan
sistem transportasi daerah.
Pembangunan jalan tol Trans Sumatra
diharapkan dapat meningkatkan
perekonomian Sumatra sebagai
salah satu tulang punggung barang
dan jasa di bagian barat Indonesia.
Gagasan jalur kereta Trans Sumatra
juga menjadi salah satu alternatif
mobilitas lintas moda. Ada beberapa
transportasi kota di Bandar Lampung
dalam hal transportasi publik (angkot
dan bemo) dan BRT Bandar Lampung.
Selain itu, ada pula jasa layanan
transportasi daring seperti Grab,
Gojek dan MAXIM yang digunakan
masyarakat secara luas di Bandar
Lampung sejak tahun 2018. Ada
juga jasa layanan transportasi
individual di mana pengguna dapat
memesan menggunakan aplikasi
di telepon seluler (Wallsten 2015).
Layanan transportasi ini disukai
oleh masyarakat Indonesia selama
beberapa tahun terakhir karena
kenyamanan dan keamanannya.

1.10 Infrastruktur dan Layanan Sosial

Fasilitas layanan kesehatan di Bandar Lampung berkisar dari yang terkecil
seperti Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), klinik, praktik dokter
hingga rumah sakit. Jumlah layanan kesehatan di Bandar Lampung berdasarkan
data statistik pada tahun 2007 mencapai 157 unit, sementara jumlah fasilitas
kesehatan pada tahun 2019 mencapai 890 unit, terdiri dari 13 rumah sakit, 7
Rumah Sakit Ibu dan Anak, 30 Puskesmas, 50 Pustu, 4 klinik bersalin, 80 klinik,
704 posyandu, dan 2 rumah sakit mata. Jumlah tenaga kesehatan di Bandar
Lampung pada tahun 2019 tercatat 2.064 orang.
Jumlah rumah di Bandar Lampung pada tahun 2019 adalah 41.483 rumah dan
jumlah pengembang tercatat 395 (BPS 2020). Terdapat 71,95% rumah tangga
yang tinggal di rumah yang mereka miliki sendiri, sementara sisanya tinggal di
rumah dengan kepemilikan yang bukan milik sendiri (rumah dinas, dll).
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1.11 Adaptasi Perubahan Iklim dan
Pengurangan Risiko Bencana

Sebagai kota yang rentan terhadap
perubahan iklim dan bencana,
penting bagi Bandar Lampung untuk
mengurangi dan mengelola risiko yang
dihadapi oleh kota ini. Risiko bencana
kota dikelola oleh BPBD Bandar
Lampung. Mereka telah melakukan
serangkaian langkah pengelolaan
bencana. BPBD telah memasang 350
rambu untuk memudahkan komunitas
dalam mencari jalur teraman dan
tercepat ketika bencana terjadi.
Targetnya adalah memasang 1.500
rambu, namun BPBD masih berfokus
pada penanganan COVID-19. BPBD
juga melakukan studi mengenai
pengelolaan pengurangan risiko
bencana yang berkaitan dengan
BNPB. Studi ini dilakukan di beberapa
kelurahan di daerah pesisir untuk
mengedukasi masyarakat pesisir
mengenai pengelolaan pengurangan
risiko tsunami.
Berdasarkan ACCCRN (2010),
masyarakat telah melakukan
beberapa penyesuaian perilaku
terhadap bencana. Saat terjadi
banjir, adaptasi akan beragam,
seperti tetap berdiam di rumah,
pindah ke daerah yang tidak banjir,
menggali saluran air dan menaikkan
lantai rumah. Ketika masa kemarau,
masyarakat akan mengurangi
konsumsi air dan memompa air
dari sumber terdekat. Para petani
juga menyesuaikan dalam bentuk
intensifikasi pertanian (diversifikasi
tanaman) dan pola pendapatan ganda
(diversifikasi sumber pendapatan dan

memberdayakan anggota keluarga).
Kota Bandar Lampung memiliki
sistem peringatan dini, namun perlu
perbaikan. Sepuluh titik Warning
Receiver System/WRS (Sistem
Penerima Peringatan) tersebar di
Provinsi Lampung untuk mitigasi
gempa bumi dan tsunami, sementara
pemerintah kota menyediakan
tombol panik dengan nomor 126
untuk kondisi darurat atau bahaya.
Tombol itu tersebar di seluruh desa
diselaraskan dengan aplikasi Serve
and Protect Integration System
(SPIS) dan nomor hotline 110. Bila
masyarakat mengalami kondisi darurat
yang berkaitan dengan bencana atau
bahkan ketika menjadi obyek tindak
pidana dan kesehatan, mereka dapat
tinggal menekan tombol dan server
akan menerimanya. Setelah itu,
server akan menugaskan personel di
lapangan misalnya Polisi, ambulans
dan BPBD.
Identifikasi area yang rentan bencana
dilakukan tidak hanya oleh pemerintah
kota namun juga oleh Pemerintah
Provinsi Lampung. Pembuatan peta
kerentanan bencana merupakan salah
satu prioritas pemerintah provinsi agar
dapat mengelola bencana dengan lebih
cepat. Basis data peta ini diperbarui
setiap bulannya. Pemerintah kota
juga memiliki data pendukung untuk
mengidentifikasi area rentan bencana
di kota, misalnya dengan mengacu
kepada dokumen RTRW Provinsi
Lampung 2009-2029 dan studi mitigasi
bencana Bandar Lampung 2009.
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Di tingkat nasional, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
membangun SIDIK atau Sistem
Informasi Data Indeks Kerentanan.
SIDIK memaparkan data yang
berkaitan dengan klasifikasi
kerentanan terhadap perubahan iklim.
Klasifikasi dibagi menjadi 5 tingkat
dan merujuk pada pengkajian 9
indikator yaitu: 1) fasilitas listrik; 2)
fasilitas kesehatan; 3) pendidikan; 4)
infrastruktur jalan; 5) jumlah kepala
keluarga tinggal di bantaran sungai; 6)
bangunan bantaran sungai; 7) sumber
air minum; 8) kemiskinan; 9) sumber
penghasilan.

Menurut data SIDIK 2018, sebagian
besar wilayah di Bandar Lampung
memiliki kerentanan sedang (level
3). Dua kecamatan, Tanjung Karang
Pusat dan Enggal, berada di tingkat
kerentanan rendah (Level 2)
sementara kecamatan Langkapura
memiliki kerentanan yang tinggi
(level 5). Di sisi lain, kemampuan
masyarakat beradaptasi terlihat
pada ACI (Adaptive Capacity Index/
Indeks Kapasitas Adaptasi). Dengan
memeriksa sampel ACI dari setiap
tingkatan kerentanan, dapat
disimpulkan bahwa kawasan-kawasan
dengan kerentanan yang tinggi
cenderung memiliki kemampuan
adaptasi yang rendah.

1.12 Tata Kelola Perkotaan

Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Walikota yang terpilih secara demokratis
lima tahun sekali. Walikota dibantu oleh Wakil Walikota yang secara bersamasama memimpin 20 Camat dan 126 Kelurahan selama lima tahun. Walikota
dan wakilnya memiliki posisi yang sama dengan DPRD Bandar Lampung.
DPRD Bandar Lampung memiliki fungsi kontrol terhadap peran eksekutif dari
Walikota dalam menjalankan pemerintahan Bandar Lampung serta mencegah
penyalahgunaan kekuasaan oleh Walikota dan wakilnya. Struktur pemerintahan
Bandar Lampung serupa dengan kota-kota lain di Indonesia, seperti
ditunjukkan Gambar 13.
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Gambar 13. Struktur Pemerintah Kota Bandar Lampung

Di tahun 2019 kota Bandar Lampung
memiliki 8.766 orang pamong
praja, yang dipekerjakan di sektor
pemerintah oleh departemen atau
badan pemerintah. Lebih dari
setengahnya atau 4.757 orang
memiliki gelar sarjana. Kelompok
ini diikuti oleh pemegang gelar
pascasarjana di tempat kedua atau
1.086 orang. Dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Kota Bandar Lampung
dikelola oleh orang yang terdidik.
Pemerintah kota Bandar Lampung
tidak hanya dikenal karena pamong
prajanya yang terdidik, namun
juga dikenal sebagai pemerintah
daerah dengan tata kelola inklusif.
Berdasarkan jenis kelamin, para
pegawai negeri di Pemerintah Kota
Bandar Lampung didominasi oleh
perempuan. Lebih tepatnya, ada 5.897
orang perempuan di kota bekerja
sebagai pegawai negeri sementara
hanya 2.869 orang laki-laki. Dengan
kata lain, lebih dari 65% persen

pegawai negeri sipil di kota ini adalah
perempuan.
Sistem tata kelola dan kelembagaan
menentukan ketahanan kota
dari perubahan iklim. Tata kelola
yang baik dan lembaga yang kuat
akan membantu kota menjadi
kota yang berketahanan iklim.
Di Bandar Lampung, pengelolaan
risiko perubahan iklim melibatkan
para pemangku kepentingan dari
pihak internal dan eksternal kota.
Proyek ACCCRN pada tahun 2010
memfasilitasi para pemangku
kepentingan ini untuk membentuk
kelompok kerja kota. Setiap pemangku
kepentingan memiliki peran dan
kontribusi dalam mengadaptasi
dan memperkuat masyarakat
dalam perubahan iklim. Kemitraan
ini merupakan prasyarat dalam
menciptakan masyarakat yang
memiliki kapasitas untuk beradaptasi
dengan perubahan iklim.
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BAB 2

Kebijakan dan Strategi
untuk Kota Berketahanan
Iklim yang Inklusif
2.1 Kebijakan, Strategi dan Target Nasional

Indonesia telah memiliki kebijakan
tingkat nasional untuk menangani
perubahan iklim, salah satunya adalah
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN GRK). Kebijakan ini menguraikan
rencana aksi mitigasi untuk
mengurangi emisi GRK di lima sektor.
Lima sektor ini terdiri dari kehutanan
dan lahan gambut, pengelolaan
limbah, energi dan transportasi,
pertanian dan industri. Target
nasional yang dinyatakan di dalam
kebijakan adalah 26% pengurangan
emisi dibandingkan dengan skenario
business as usual pada tahun 2020,
dengan usaha sendiri dan hingga 41%
dengan bantuan internasional. Target
penurunan tertinggi dialokasikan
ke sektor kehutanan dan lahan
gambut karena sektor ini dianggap
penyumbang emisi terbesar.
Berdasarkan Biennial Update Report
tahun 2015, 45 dari lebih dari 50 aksi
pengurangan emisi telah dilaksanakan,
dan masih ada 27 aksi mitigasi
lainnya.
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Secara umum, kebijakan
pembangunan dalam RPJPN 20052025 adalah untuk memperkuat
pembangunan secara keseluruhan di
berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing ekonomi
berdasarkan keunggulan sumber
daya alam dan sumber daya manusia
yang berkualitas, serta meningkatkan
kemampuan sains dan teknologi. Ada
7 prioritas pembangunan nasional
yang ditentukan untuk lima tahun
berikut berdsarkan RPJMN 2020-2024
yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik,
hukum, pertahanan dan keamanan
dan transformasi layanan publik.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020, upaya untuk membangun
lingkungan, meningkatkan ketahanan
terhadap bencana, dan perubahan
iklim merupakan salah satu sektor
prioritas RPJMN 2020-2024. Sektor
prioritas secara spesifik diuraikan
menjadi 3 kebijakan: 1) meningkatkan
kualitas lingkungan, 2) meningkatkan
ketahanan terhadap bencana dan
perubahan iklim, dan 3) pembangunan
rendah karbon.
Strategi untuk meningkatkan
ketahanan terhadap bencana dan
perubahan iklim adalah sebagai
berikut:
h. Pengelolaan bencana, dilakukan
melalui:
i. Memperkuat data, informasi, dan
literasi mengenai bencana.
j. Memperkuat sistem, regulasi dan
tata kelola bencana
k. Memperkuat rencana pengurangan
risiko bencana dengan
mengintegrasikan Rencana Aksi
Pengurangan Risiko Bencana,
di tingkat nasional dan daerah,
dengan Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim
l. Meningkatkan kualitas fasilitas
dan infrastruktur mitigasi dan
pengelolaan bencana

m. Integrasi kerja sama antar-kawasan
berkaitan dengan kebijakan dan
perencanaan tata ruang yang berdasarkan
risiko bencana, dll.
Peningkatan ketahanan iklim dengan
melakukan Rencana Aksi Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektorsektor prioritas. Strategi untuk menjalankan
pembangunan rendah karbon menurut RPJMN
2020-2024 adalah:
• Pengembangan energi yang berkelanjutan
dilakukan dengan:
n. Mengelola energi baru terbarukan
(pembangkit listrik energi terbarukan,
biofuel, materi rendah karbon)
o. Efisiensi dan konservasi energi
• Pemulihan lahan yang berkelanjutan
dilakukan dengan:
a. Restorasi dan pemulihan lahan gambut
b. Rehabilitasi hutan dan lahan
c. Menurunkan deforestasi
d. Meningkatkan produktivitas pertanian
dan efisiensi dengan melakukan
pertanian yang berkelanjutan
• Pengelolaan sampah dilakukan dengan:
a. Pengelolaan sampah rumah tangga
b. Pengelolaan air limbah
• Pengembangan industri ramah lingkungan
dilakukan dengan:
a. Konservasi dan audit penggunaan energi
perindustrian
b. Praktik modifikasi proses dan teknologi
c. Pengelolaan limbah industri
• Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem
pesisir untuk menurunkan karbon di pesisir
dan laut
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2.2 Kebijakan, Strategi dan Target Tingkat Kota

Proses penyusunan RPJMD dilakukan
dengan mengacu kepada beberapa
dokumen, salah satunya Strategi
Penilaian Kerentanan dan Ketahanan
Kota yang dirancang oleh para pakar
internasional. Hasil kajian ini telah
diintegrasikan ke dalam dokumendokumen kebijakan yang utama,
seperti Strategi Ketahanan Kota 20112030 dan Rencana Induk Pengelolaan
Sampah Padat Terpadu (didanai oleh
ACCCRN) yang dirancang pada tahun
2011.
Strategi Ketahanan Kota yang terbaru
telah disesuaikan dengan kondisi
saat ini dan dirangkum ke dalam
12 strategi untuk mewujukan kota
berketahanan iklim yang inklusif:
• Pemberdayaan masyarakat dalam
melakukan adaptasi perubahan
iklim
• Pembuatan sumur resapan dan
biopori
• Pembangunan dan pemeliharaan
saluran drainase terpadu
• Perbaikan kualitas jalan lingkungan
• Peningkatan jangkauan layanan air
bersih
• Pembangunan talud di area yang
rentan longsor
• Pengelolaan permukiman yang
tahan terhadap perubahan iklim
dan bencana
• Mengintegrasikan pengelolaan
sampah
• Penegakan peraturan daerah
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• Penghematan dan pemanfaatan
kembali air
• Mengintegrasikan pengelolaan
sampah rumah tangga, pasar dan
industri.
• Penatalaksanaan kualitas air
Sebagai kota yang rentan bencana,
Bandar Lampung membutuhkan
sistem peringatan dini. Selain
menyediakan alat dan infrastruktur
seperti tombol panik dan rambu jalur
evakuasi, kota ini juga mengedukasi
masyarakat tentang risiko bencana
dan kemampuan menghadapi
bencana. Program-program yang
dilakukan di antaranya:
1. Pembinaan kemampuan
penanganan bencana oleh BPBD
dan Satgas Kali Bersih dengan
jumlah anggota sekitar 270
anggota dari banyak badan.
2. Desa Tangguh Bencana (Destana)
merupakan upaya penanganan
bencana berbasis masyarakat.
Kelurahan yang terpilih akan
mendapatkan pengetahuan
mengenai mitigasi bencana,
terutama bencana yang rentan
terjadi di kawasan itu. Program
ini awalnya dilaksanakan di 2
kelurahan (Kota Karang dan Kota
Karang Raya) dan direncanakan
pada tahun 2020 akan dilaksanakan
di 2 kelurahan di Kecamatan
Panjang.
3. PRBBK atau Pengurangan Risiko
Bencana Berbasis Komunitas
yang dijalankan oleh Bank Dunia

(2015) dengan kegiatan seperti:
membuat rencana kontingensi
bencana, mengedukasi bagaimana
menangani bencana dan
mendukung infrastruktur untuk
pengurangan risiko bencana.
Pemerintah kota juga menyadari
bahwa sektor air dan sanitasi
dipengaruhi oleh dampak perubahan
iklim. Kebijakan untuk memenuhi
akses air minum serta akses
sanitasi yang aman dan layak
kemudian dibuat. RPJMD 20162021 menargetkan 60% rumah
tangga memiliki akses terhadap
fasilitas sanitasi yang tepat, dan
80% warga dapat mengakses air
minum. Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 62 tahun 2013 juga
mengatur pemanenan air hujan guna
meningkatkan pasokan air, terutama
saat musim kemarau.
Peraturan ini juga menyebutkan
rencana pembangunan sumur resapan
dan lubang biopori. Telah ada 1 juta
lubang biopori yang dibangun di 126
kelurahan untuk pencegahan banjir
dan konservasi air tanah. Program
lainnya yang sudah dilakukan di
antaranya adalah:
1. Pengembangan drainase kota
sepanjang 4.545 meter (2019)
2. Meningkatkan akses air bersih
dengan: a) memperbaiki jalur air
bersih dengan target sambungan
300.000 orang; b) penyediaan
akses air bersih oleh PDAM
dan mekanisme Dana Alokasi
Umum, c) penyulingan air untuk
meningkatkan air bersih ke
komunitas di daerah pesisir di
Kabupaten Panjang Selatan.

3. Membuat Rencana Induk untuk:
Drainase Kota (2016), Sistem
Penyediaan Air Minum (2013),
Strategi Sanitasi Kota 2016-2021
(yang ditinjau pada tahun 2018)
dan Air Limbah.
4. Pengerukan dan normalisasi sungai
sepanjang 2.345 meter (2019).
5. Mengoptimalkan IPLT dan studi
mengenai penggunaan lumpur tinja.
6. Meningkatkan akses sanitasi
dengan LSM SNV dengan hasil
70 kelurahan dinyatakan bebas
dari BAB terbuka (lebih dari 50%
kelurahan di kota).
7. Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.
8. Program Slum Improvement Action
Plan (SIAP) Bandar Lampung dan
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
Kedua program ini bertujuan untuk
menangani permukiman kumuh di
kota, termasuk penanganan air dan
sanitasi. Melalui program KOTAKU
area kumuh berkurang dari 266,4
hektare (2014) menjadi 80,11
hektare (2018).
Terkait kebijakan sampah padat,
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Sampah,
pemerintah kota mendorong praktik
3R. Praktik 3R direncanakan akan
dilakukan di seluruh TPS. Revitalisasi
TPA juga menjadi salah satu prioritas
dalam program RPJMD, seperti TPA
daerah yang dapat menampung
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sampah dari berbagai kota/kabupaten
sekitar. Bandar Lampung sudah
memiliki kesepakatan dengan
Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten
Pesawaran, dan Kota Metro untuk
membangun TPA daerah (Rilis
Lampung, 2019). Program pengelolaan
daerah pesisir juga ada di RPJMD
2016-2021. Rencana program yang
akan dilaksanakan untuk memperkuat
ketahanan di daerah pesisir yaitu:
• Pembangunan sistem polder untuk
menangani luapan sungai
• Pembangunan tanggul pemecah
ombak
• Pembangunan dan pengelolaan
area pesisir
• Pengaturan dan pengembangan
area pesisir
Sementara itu, kegiatan lain untuk
meningkatkan pengelolaan sampah di
antaranya adalah:
• Pembangunan 20 unit bank sampah
• Pengurangan penggunaan plastik
• Pertanian perkotaan (urban
farming) Ragam kegiatan urban

farming di Bandar Lampung
antara lain: pembibitan,
pembuatan kompos dari sampah
rumah tangga, penanaman dan
pembuat biopestisida. Pemerintah
memandang kegiatan ini sebagai
salah satu cara meningkatkan
ruang terbuka hijau di kota. Saat
ini, telah ada sebuah daerah
percontohan pertanian perkotaan
di bawah program Kampung Hijau
yang dipimpin oleh Kelompok
Wanita Tani (KWT), salah satunya
KWT Merpati Asri di Teluk Betung
Utara. Tantangan pertanian
perkotaan adalah penyediaan
sumber air dan pemasaran produk.
Sejauh ini mereka menjual produk
(sayur) dari rumah ke rumah dan
juga diolah menjadi keripik bayam.
• Kampung Hijau
Kampung Hijau lebih
menitikberatkan pada peningkatan
pemahaman dan mengubah
perilaku masyarakat dalam
mengelola sampah rumah
tangga. Konsep kampung ini telah
dijalankan di Kelurahan Beringin
Jaya, Kecamatan Langkapura, dan
Kelurahan Panjang Selatan.

Gambar 14. Kegiatan Kebun Kota yang Dikelola oleh KWT Merpati
Asri, Bandar Lampung

Sumber: Penulis
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Polusi udara merupakan salah satu
permasalahan lingkungan kota
sebagai dampak industrialisasi dan
transportasi, sementara polusi sungai
dan tanah karena sampah industri dan
rumah tangga. Untuk menyelesaikan
permasalahan ini, Perda Provinsi
Lampung Nomor 20 tahun 2014
mengatur bahwa penanganan
polusi udara harus dilakukan untuk
mencegah polusi di Provinsi Lampung.
RPJMD Bandar Lampung juga
berencana mengukur Indeks Kualitas
Udara (IKU) dan meningkatkan
persentase bisnis yang memenuhi
persyaratan administratif, serta bisnis
yang menggunakan teknik pencegahan
polusi udara hingga 65% (di tahun
2015: 40%). Program-program berikut
ini telah membantu meningkatkan
kualitas udara, misalnya:
penanaman pohon, pemantauan
kualitas udara ambien, memberikan
penyuluhan kepada masyarakat
untuk menggunakan kebun rumah
mereka menanam TOGA (Tanaman
Obat Keluarga) dan juga melakukan
perencanaan lingkungan hijau.
Selain dari empat sektor prioritas
di atas, Pemerintah Kota Bandar
Lampung juga mencoba meningkatkan
sektor lain yang juga terdampak
oleh perubahan iklim. Kebijakan
dan program yang dilakukan untuk
membantu mewujudkan kota
berketahanan iklim yang inklusif
adalah:
• Pembangunan 10 jembatan
layan dan 1 jalan bawah tanah
(underpass)untuk mengurangi
kemacetan.
• Meningkatkan kualitas jalan kota
sepanjang 5.261 meter (2019).

• Meningkatkan kualitas jalan
lingkungan sepanjang 16.265
meter (2019). Jalan lingkungan
merupakan jalan umum yang
digunakan untuk kendaraan jarak
dekat dan kecepatan rendah.
• Memperbaiki rumah-rumah yang
tidak dapat dihuni di 67 kelurahan.
• Pembangunan dan rehabilitasi
fasilitas kesehatan dan fasilitas
pemerintah di 20 kelurahan.
• Memberikan edukasi mengenai
perubahan iklim di beberapa
Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama (2012-2015).
• Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup untuk melakukan
inventarisasi gas rumah kaca.
Berdasarkan hasil temuan, beberapa
hal berikut adalah kesenjangan dari
pelaksanaan kebijakan:
• Pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan adaptasi masyarakat
terlihat tidak menyeluruh dan
parsial. Banyak program yang
dijalankan hanya untuk beberapa
kelurahan dan tidak berkelanjutan.
• Program dan kebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan
sampah tidak menyelesaikan
permasalahan sampah di area
pesisir. Seperti yang terlihat di Bab
I, pengelolaan sampah di kawasan
pesisir kurang terkoordinasi.
• Pembangunan drainase kota
tidak didukung oleh perubahan
perilaku masyarakat. Sebagai
konsekuensinya, pemeliharaan
saluran drainase belum optimal.
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• Revisi RTRW harus dapat menjawab
pertanyaan tentang bagaimana
upaya kota untuk meningkatkan
ruang terbuka hijau dan area
tangkapan air. Bandar Lampung
harus menaikkan persentase
ruang terbuka hijau menjadi 20%
dari total area kota, yang dapat
didukung oleh sektor swasta dan
LSM. Persentase ruang terbuka
hijau saat ini adalah 11,08%.
• Program pengurangan plastik dan
praktik 3R hanya menonjol saat
kampanye dan sosialisasi, namun
pelaksanaan di lapangan oleh
masyarakat masih kurang.

dilakukan untuk menangani dan
memperbaiki area perkumuhan,
pelaksanaannya—oleh beberapa
pihak—masih dianggap terlalu
sektoral dan tidak memasukkan
tujuh indikator dari area kumuh.
• Kurikulum perubahan iklim belum
diterapkan di beberapa sekolah.
• Kebutuhan akan sistem peringatan
dini yang terintegrasi untuk banjir,
mengingat banjir cukup sering
terjadi.
• Inventarisasi GRK perlu
dilaksanakan dengan mengikuti
metodologi yang tepat.

• Meskipun Slum Improvement
Action Plan (SIAP) Bandar Lampung
2.3 Struktur Pemerintahan Kota dan
Proses Pengambilan Keputusan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menyebutkan hak otonomi pemerintah daerah, yaitu:
• Mengelola urusan pemerintah daerah mereka sendiri
• Memilih pemimpin daerah
• Mengelola perangkat pemerintah daerah dan kekayaan daerah
• Mengumpulkan pajak dan retribusi daerah
• Mendapatkan pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lain di daerah tersebut
• Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah
• Mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang dan peraturan.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, pengambilan keputusan dilakukan
secara kohesif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Bandar Lampung. Dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat
nasional maupun daerah, terdiri dari beberapa dokumen yang saling
berhubungan dan sebagian besar dipertimbangkan berdasarkan masa
pembangunan. Dalam proses pembuatannya, RPJMD sebagai perencanaan
pembangunan kota telah dibuat sedemikian rupa agar sejalan dengan dokumen
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perencanaan lainnya di tingkat nasional dan daerah seperti RPJMN dan
RPJMD-P. Dokumen perencanaan pembangunan serta keterkaitannya dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

5 years

20 years

Gambar 15. Keterkaitan Rencana Pembangunan antara Pusat,
Daerah dan Kota
National Level

Province Level

RPJPN

RPJPD-P

RTRWD-P

RTRWN

RPJMN

RPJPD-Kota

RTRWD-Kota

RPJMD-Kota
RPJMD-P

Renstra-KL

Renstra-OPD-P

RKP

1 year

City Level

Renstra OPD-Kota

RKPD-Kota
RKPD-P

Renja-KL

Renja OPD-P

Guided by

Renja OPD-Kota

Regarded

Sumber: RPJMD 2016-2021
2.4 Keterlibatan Pemangku Kepentingan
dalam Pembuatan Kebijakan

Menurut survei responden, Bandar Lampung telah melibatkan pemangku
kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan. Para pemangku kepentingan
ini beragam mulai dari badan pemerintah, perguruan tinggi hingga LSM.
Namun, pengambilan keputusan hanya melibatkan instansi pemerintah seperti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas Pertanian, sedangkan LSM biasanya hanya terlibat dalam diskusi.
Beberapa LSM yang terlibat dalam diskusi di antaranya Mitra Bentala, Lembaga
Advokasi Perempuan DAMAR, dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).
Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusinya masing-masing
untuk memperkuat ketahanan iklim dan mendorong inklusivitas di Kota Bandar
Lampung. Kemitraan ini merupakan prasyarat untuk mewujudkan komunitas
yang memiliki kapasitas beradaptasi terhadap perubahan iklim. WALHI telah
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beberapa kali menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung
terkait pengelolaan sampah pesisir. WALHI juga merekomendasikan agar
kebijakan dapat menjadi dasar pengelolaan sampah pesisir yang berkelanjutan.
Namun, berdasarkan informasi dari responden, rekomendasi itu tidak dilakukan
oleh pemerintah kota. Meskipun LSM sering dilibatkan, rekomendasi dan ide
LSM tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah kota
dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kota berketahanan iklim yang
inklusif terkadang terasa seremonial.
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BAB 3

Masalah Utama,
Tantangan dan Peluang di
Sektor Prioritas
3.1 Pengurangan Risiko Bencana

Bab II membahas kebijakan dan
strategi untuk kota berketahanan
iklim yang inklusif sebagai landasan
untuk lebih menyelami sektor prioritas
pada Bab ini. Meskipun kota telah
memiliki sistem peringatan dini seperti
yang diuraikan dalam Bab I, sistem
ini masih membutuhkan perbaikan.
Meskipun informasi yang berkaitan
dengan bencana telah semakin baik
dengan bantuan teknologi terkini
dan informasi prakiraan yang dibuat
BMKG, informasi penanganan bencana
di masyarakat masih lemah. Tak
dapat dipungkiri, kondisi masyarakat
sudah membaik sejak proyek ACCCRN
(2010) dilaksanakan. Namun,
kapasitas masyarakat di beberapa
kawasan masih sangat rendah. Salah
satu penyebabnya adalah kurangnya
sosialisasi dan edukasi mengenai
bencana kepada masyarakat. Sebagian

besar masyarakat mendapatkan
informasi mengenai prakiraan iklim
dari para tokoh masyarakat tradisional,
sementara yang lain mendapatkannya
dari televisi.
Risiko bencana dapat menimbulkan
dampak yang lebih besar di kawasan
dengan kerentanan yang tinggi dan
kemampuan beradaptasi yang rendah.
Bandar Lampung, berdasarkan
indeks kerentanannya (SIDIK 2018)
memiliki satu kecamatan yang
terpapar kerentanan tinggi yaitu
Kecamatan Langkapura. Situasi ini
cukup penting dan harus ditangani
dengan serius. Karena itu, penting
untuk memprioritaskan Kecamatan
Langkapura dalam upaya pengurangan
risiko bencana.
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3.2 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Ada beberapa faktor yang
memengaruhi keberhasilan adaptasi
iklim di tingkat komunitas (ACCCRN,
2010), yaitu: 1) ketersediaan dana;
2) tingkat kemampuan; 3) akses
terhadap informasi; 4) kolaborasi dan
keterlibatan pemerintah daerah; 5)
migrasi dan tingkat pertumbuhan; 6)
penyampaian layanan publik; dan 7)
mobilitas.
Bandar Lampung dianggap berada
dalam posisi yang baik untuk berubah
menjadi kota yang berketahanan iklim
karena sudah memiliki: 1) banyak
dokumen pendukung yang dapat
digunakan; 2) kasus yang ada dan
dapat digunakan; 3) jaringan sosial
masyarakat yang berada di situasi
yang sama dengan pengetahuan
yang baik; 4) badan pemerintah
daerah; 5) program pemerintah
kota dan nasional; 6) kepemimpinan
daerah; 7) kohesi masyarakat; 8)
organisasi masyarakat sipil setempat;
9) pemanfaatan sumber daya yang
ada (misalnya: subsidi, berbagi
narasi dan jaringan masyarakat,
pembiayaan perbaikan rumah yang
murah, indeks kerentanan, peta rinci
untuk digunakan badan pemerintah
daerah dan koalisi yang menangani isu
perubahan iklim).
Menurut Fahmi dkk. (2014), Bandar
Lampung telah berubah dari kota
yang abai terhadap perubahan iklim
menjadi kota yang peka terhadap
perubahan iklim. Banyak LSM, seperti
yang diuraikan sebelumnya, yang
berpartisipasi langsung di tengah
masyarakat. Banyak di antara mereka
bekerja menangani isu lingkungan
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(misalnya WALHI Lampung, SNV
dan Mitra Bentala) dan telah cukup
mendukung serta menjalankan
program hingga berhasil. Partisipasi
aktif LSM menawarkan peluang bagi
kota untuk melakukan program
kolaboratif di masa depan.
Kemajuan kota ini juga dapat terlihat
dari kebijakan, program (lihat
Bab II) dan anggaran kota yang
telah mengadopsi isu perubahan
iklim, misalnya RPJMD 2016-2025.
Namun banyak dokumen kota yang
belum digunakan secara optimal.
Proyek ACCCRN di tahun 2010 telah
menghasilkan dokumen-dokumen
penting, misalnya Strategi Penilaian
Kerentanan dan Ketahanan Kota.
Investigasi yang dilakukan pada 2014
mengungkapkan bahwa dua dokumen
ini tidak disebutkan dalam RTRW
Bandar Lampung (2010-2030) (Fahmi
dkk. 2014). Salah satu alasannya
adalah karena konsultan yang terpilih
untuk menyiapkan RTRW 2010-2030
tidak memiliki literasi adaptasi iklim
yang memadai, sementara Tim Kota
terpilih sebagai konsultan utama untuk
persiapan dokumen lainnya.
Dokumen RTRW ditinjau setiap
lima tahun sekali. Banyak LSM
dan media mengungkapkan bahwa
dalam dokumen revisi RTRW
Bandar Lampung 2019 area yang
diperuntukkan untuk ruang terbuka
hijau, sabuk hijau dan area tangkapan
air semakin mengecil. RTRW juga
mengakomodasi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS). Meskipun
kini dokumen ACCCRN digunakan dan

sering dikutip, kasus ini menunjukkan bahwa konsistensi harus dijaga, terutama
dalam perencanaan kota saat ini dan di masa depan.
3.3 Energi dan Transportasi

Bahan bakar fosil digunakan untuk
kebutuhan transportasi dan energi
di Bandar Lampung. Hal ini terlihat
dari transportasi massal di Bandar
Lampung serta kendaraan pribadi
yang masih menggunakan bahan
bakar fosil. Di sisi lain, pembakaran
bahan bakar fosil menjadi sumber
terbesar emisi karbon dioksida yang
dikenal sebagai gas rumah kaca yang
meningkatkan suhu kota. RPJMD
2016-2021, juga menyatakan bahwa
pasokan energi listrik yang terbatas
merupakan salah satu masalah kota
yang perlu ditangani.
Menurut Kepala Bappeda Bandar
Lampung, seluruh kota Bandar
Lampung telah dialiri listrik. Namun
PLN akan melakukan penggiliran
pemadaman untuk mencegah
penggunaan listrik secara berlebih
di kota. Pemadaman bukanlah solusi
yang baik dalam menghemat energi
listrik. Singkatnya, penting untuk
mendorong diversifikasi energi
terbarukan sebagai salah satu cara
untuk mengurangi penggunaan bahan
bakar fosil.
Menurut badan pemerintah, telah ada
rencana investasi untuk membangun
panel surya dan pembangkit listrik

tenaga diesel di Bandar Lampung.
Beberapa penggunaan panel surya,
sebetulnya dapat ditemukan di
perumahan (untuk kebutuhan rumah
tangga) dan lampu lalu lintas.
Pembangkit listrik tenaga diesel
yang berada di Tarahan, Kabupaten
Lampung Selatan juga menjadi salah
satu sumber energi yang digunakan
PLN, selain dari pasokan transmisi dari
Sumatera Selatan.
Terkait transportasi, moda transportasi
massal jarang menjadi pilihan
masyarakat. Moda transportasi massal
seperti angkot dan bemo kurang
disukai oleh masyarakat karena kurang
nyaman dibandingkan kendaraan
pribadi dan layanan transportasi
daring. Kondisi BRT Bandar Lampung
juga kurang baik karena perencanaan
dan manajemen yang buruk serta
ketiadaan subsidi dari pemerintah
kota (Lampung Post, 2018). Selain
tidak ada jalur khusus BRT, bus datang
kurang tepat waktu dan kondisi
halte sangat buruk. Selain itu, tidak
banyak bus yang memiliki jalur ramp
dan kemiringan maksimal 5% untuk
pengguna kursi roda. Bandar Lampung
juga belum menjadi kota yang ramah
bagi pejalan kaki.
3.4 Air dan Sanitasi

Sumber utama air minum di Bandar Lampung disediakan oleh PDAM Way Rilau.
Pada tahun 2002, PDAM dapat melayani hampi 66,1% total seluruh rumah
tangga di Bandar Lampung (Laporan HDI, 2004). Namun, cakupan pasokan
air pada tahun 2015 turun sekitar 21% (SNV 2018). Banyak masyarakat
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berpendapatan rendah dan menengah
yang tidak dapat mengakses air yang
sehat yang disediakan oleh PDAM,
sehingga mereka menggunakan
sumber air lain, misalnya air tanah
dan mata air.

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dalam laporannya
di tahun 2016 menunjukkan
bahwa kontaminasi feses pada air
tanah menjadi masalah serius di
Bandar Lampung. Sumber lain juga
melaporkan adanya kontaminasi
coliform dan bakteri E.coli pada
sumur. Pada kasus yang terjadi di
Desa Bakung, kontaminasi disebabkan
jarak antara sumur dan drainase
yang terlalu dekat (Kupas Tuntas
2019). Di Bab I juga ditunjukkan
bahwa sebagian besar sungai di
Bandar Lampung tercemar dalam
tingkatan sedang. Situasi ini cukup
mengkhawatirkan mengingat fakta
bahwa dua sungai terbesar di Bandar
Lampung, Way Kuripan dan Way Kuala
termasuk di dalamnya. Pencemaran
ini disebabkan oleh sampah rumah
tangga dan endapan feses.

Cakupan pasokan yang rendah
diperkirakan karena kurangnya
air akibat permasalahan di area
resapan. Hal ini diperburuk dengan
penurunan kualitas air tanah yang
menjadi salah satu sumber air PDAM.
Studi dari World Bank Group (2013)
menunjukkan bahwa air tanah di kota,
dalam hal kualitas dan kuantitas,
semakin memburuk karena perubahan
iklim, permintaan yang tinggi dan
semakin meluasnya permukaan
yang kedap. Namun pembangunan
Instalasi Pengolahan Air yang baru
telah dilakukan dan diperkirakan dapat
menaikkan cakupan air dari 21%
menjadi 43% pada tahun 2021.

Tabel 7. Kemajuan Akses terhadap Toilet di Bandar Lampung
Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga, 2019
No

Nama Kecamatan

Kemajuan
JSP*

JSSP**

Berbagi

BABS***

% Akses jamban

1

Way Halim

14.022

131

108

0

100

2

Sukarame

11.594

214

102

0

100

3

Rajabasa

10.989

907

369

0

100

4

Langkapura

12.601

51

50

0

100

5

Tanjung Karang Timur

6.306

1.375

404

1

99,98

6

Tanjung Senang

9.368

255

34

7

99,92

7

Tanjung Karang Barat

10.895

837

412

34

99,73

8

Kedamaian

8.737

834

952

67

99,46

9

Labuan Ratu

8.593

102

36

43

99,40

10.580

705

753

119

98,41

10

Sukabumi

11

Panjang

7.184

7.200

778

977

95,48

12

Kedaton

9.338

0

609

588

94,61

13

Enggal

4.198

1.093

22

300

93,90

14

Bumi Waras

10.237

177

1.629

1.213

91,55
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15

Teluk Betung Selatan

4.875

2.257

101

1.224

85,35

16

Teluk Betung Barat

4.446

144

1.414

80

78,92

17

Teluk Betung Utara

2.658

2.544

419

109

64,34

18

Kemiling

2.969

712

621

31

22,07

19

Tanjung Karang Pusat

0

0

0

0

0

20

Teluk Betung Timur

3.730

494

1.076

72

49.28

153.320

20.032

9.889

4.865

81,85

TOTAL

Sumber: monev.stbm.kemkes.go.id/monev/
*JSP: Jamban Semi-permanen
**JSSP: Jamban Semi-sehat _ermanen
***BABS: BAB Sembarangan

Tabel di atas menunjukkan kemajuan
akses masyarakat terhadap jamban
di Bandar Lampung pada tahun 2019.
Hanya ada 4 dari 20 kecamatan
yang dapat mengakses jamban
secara penuh. Untuk catatan, data
dari kecamatan Tanjung Karang
Pusat seperti yang terlihat di Tabel
7, belum dimasukkan. Namun dapat
diperkirakan bahwa persentase
akses terhadap jamban di Bandar
Lampung adalah 81,85% dari
996.594 penduduk Bandar Lampung
(seluruh warga kota kecuali Tanjung
Karang Pusat), sementara sekitar
18,15% tidak menggunakan jamban
atau BAB sembarangan. Meskipun
cakupan layanan sanitasi belum
mencapai 100%, ada kemajuan yang
ditunjukkan dari tahun 2008 ketika
cakupan sanitasi sekitar 69%.
Selain itu, drainase di Bandar
Lampung kurang memadai dan
sistem ini belum dikelola secara

optimal. Drainase sering tidak mampu
menampung curah hujan yang tinggi
dan menjadi penyebab banjir. Struktur
drainase ini merupakan konsekuensi
dari kegiatan pembangunan yang tidak
memerhatikan batasan sungai. Masih
banyak yang membuang sampah
secara langsung ke sungai, terutama
untuk rumah-rumah di pinggir sungai.
Infrastruktur sanitasi seperti air limbah
yang dibangun oleh pemerintah kurang
terawat. Pengelolaan tinja juga sangat
buruk dan menjadi permasalahan
selama beberapa tahun terakhir,
dan kota ini juga belum menyatakan
diri sebagai kota bebas dari BAB
sembarangan (BABS). Namun, telah
ada kemajuan karena setengah dari
kelurahan di kota telah dinyatakan
bebas dari BABS dengan bantuan dari
SNV. Ini menunjukkan bahwa ada
peluang untuk mencapai BABS secara
meluas dengan melanjutkan kemajuan
ini.
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3.5 Pengelolaan Sampah Padat

Produksi sampah di Bandar Lampung
yang mencapai 1.000 ton setiap
hari menjadi tantangan besar
bagi kota. Kota ini diperkirakan
membutuhkan area seluas 30 hektare
untuk menampung seluruh sampah
kota, sementara luas TPA Bakung
hanyalah 14,1 hektare. Staf TPA
Bakung juga mengatakan bahwa
TPA ini hanya mampu menampung
68% dari sampah kota, sementara
sisanya dibakar, dikubur, dibuang ke
sungai dan saluran drainase, atau
sengaja dibuang di tempat terbuka
seperti yang terjadi di pesisir. IPLT
Bakung juga telah melebihi kapasitas
tampungnya (SNV 2018). Karenanya,
truk pengangkut tinja terkadang
membuang tinja yang belum diolah

ke TPA Bakung. Namun, telah ada
program untuk mengoptimalkan IPLT
Bakung.
Menurut SNV (2018), pasar
tradisional, toko, restoran, hotel dan
industri merupakan penghasil sampah
padat terbanyak di Bandar Lampung.
Penelitian mengenai pengelolaan
sampah juga menunjukkan bahwa
hanya 25% dari 2.401 rumah tangga
yang mempraktikkan penyimpanan
dan pembuangan sampah padat
secara aman. Sebagian besar rumah
tangga berada di level 1 di mana
mereka mempraktikkan penyimpanan
sampah padat secara tidak aman.
Uraian rinci mengenai survei SNV
dapat ditunjukkan dalam gambar
berikut ini.

Gambar 16. Tingkat Pengelolaan Sampah Padat
di Bandar Lampung

Sumber: SNV (2018)
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Kurangnya pengelolaan sampah
padat juga menjadi salah satu
permasalahan yang dihadapi oleh
Bandar Lampung sejak lama. SNV
mengatakan bahwa sampah padat
dianggap sebagai permasalahan
besar di Bandar Lampung. Tanpa
intervensi atau perubahan dalam
sistem pengelolaan sampah yang ada
saat ini, tempat penimbunan sampah
hanya akan terus bertambah luas dan
menimbulkan risiko lingkungan bagi
daerah sekitarnya (polusi, bau yang
tidak sedap, dll).
Proyek ACCCRN di tahun 2010
berhasil menghasilkan Rencana
Induk Pengelolaan Sampah Terpadu
yang menjadi awal bagi perbaikan
pengelolaan sampah. Rencana ini
berisi kajian dan permasalahan
pengelolaan sampah serta instruksi
mengenai pola penanganan sampah
di kota. Setelah proyek ini, Bandar
Lampung secara konsisten telah
meningkatkan kebijakan dan praktik
pengelolaan sampah di kota (Fahmi et
al. 2014).
Pengelolaan sampah di kawasan
pesisir membutuhkan perhatian
khusus, lebih dari sampah di daratan.
Pemerintah kota telah berupaya
untuk menyelesaikan permasalahan
ini dengan melakukan kegiatan
pembersihan rutin di daerah pesisir
di Kota Bandar Lampung sejak
tahun 2011 dengan menggunakan
APBD. Pembersihan area pesisir juga
dilakukan oleh pemangku kepentingan
lain misalnya kepolisian, LSM dan
warga sekitar. Penyelesaian masalah
ini membutuhkan juga peran dan

kesadaran masyarakat. Karenanya,
LSM WALHI menyiapkan program
untuk memberdayakan masyarakat
pesisir agar mereka mengubah
kebiasaan membuang sampah ke
laut. Koordinasi yang baik lintas
sektor dalam hal pengelolaan limbah
pesisir sangatlah penting karena
banyak pihak yang terlibat mulai dari
masyarakat, industri dan instansi
pemerintah.
Selain itu, banyak pemangku
kepentingan yang secara rutin
menjalankan kegiatan penanaman
bakau. Berbagai masyarakat
memainkan peran aktif dalam
program penanaman bakau ini.
Misalnya, Bandar Lampung secara
rutin menanam sekitar 100-200
pohon bakau setiap bulannya.
Selain menanam, masyarakat juga
melakukan pemantauan setiap
bulan. Kepolisian Perairan dan Udara
(Polairud) Polda Lampung juga
memiliki program untuk menanam
ribuan bakau melalui Polisi Internal
di area Pantai Puri Gading, Bandar
Lampung.
Bandar Lampung sebagai kota
besar menghasilkan limbah dari
hasil konstruksi dan pembongkaran
bangunan (Siregar dan Kustiani
2019). Meskipun jumlahnya cukup
besar, hampir setengah dari limbah
konstruksi ini dibuang ke TPA.
Sebagian besar proyek konstruksi
di kota memahami pentingnya
pengelolaan limbah, namun
rencana pengelolaan limbah belum
dilaksanakan.
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3.6 Penggunaan Sumber Daya secara Berkelanjutan

Provinsi Lampung memiliki potensi
besar di sektor kelautan dan
perikanan. Untuk memastikan
pemanfaatan sumber daya perikanan
secara berkelanjutan, Pemerintah
Kota Bandar Lampung telah
mengeluarkan: (1) pembatasan
penggunaan alat tangkap ikan yang
dilarang dan (2) peraturan mengenai
IUU fishing dengan mengganti alat
tangkap yang lebih ramah lingkungan
dan mengurangi hasil tangkapan
sampingan. Peraturan-peraturan ini
mengakibatkan turunnya produksi
tangkapan ikan pada tahun 2016
secara drastis. Jumlah tangkapan
sampingan menggunakan alat tangkap
jaring cenderung lebih besar, sehingga
pembatasan ini berkontribusi pada
berkurangnya produksi ikan tangkap.
Pelaksanaan kebijakan ini memiliki
kelemahan dan juga peluang.
Kelemahannya adalah: (1)
keterbatasan anggaran pemerintah;
(2) kebijakan yang “top down”; dan
(3) komunikasi yang kurang efektif
antara nelayan dan pemerintah.
Adapun peluangnya meliputi: (1)

tingginya permintaan akan ikan; (2)
peningkatan kesejahteraan nelayan
yang tidak menggunakan cantrang;
dan (3) alat tangkap yang ramah
lingkungan untuk mengganti cantrang
(Hardian dkk. 2020).
Tata guna lahan di Bandar Lampung
mengalami perubahan dari waktu
ke waktu. Bab I telah memaparkan
bahwa penggunaan lahan kota
didominasi oleh area permukiman.
Gambar di bawah ini menunjukkan
peningkatan yang tajam jumlah area
permukiman pada periode 20122014, sementara lahan pertanian
cenderung menurun. Sumber daya
yang terbatas juga menyebabkan
pemerintah daerah kesulitan
memperluas ruang terbuka hijau.
Penerbitan izin usaha dan pendirian
bangunan yang menggunakan sumber
daya lahan harus dibatasi, mengingat
masih ditemukannya praktik ilegal.
Sebagai contoh, kegiatan eksploitasi
(pertambangan, permukiman,
pariwisata) telah merusak bukit yang
ada di kota.

Gambar 17. Perubahan Sementara Tata Guna Lahan
untuk Area Permukiman dan Pertanian, 2002-2016

Sumber: SNV (2018)
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3.7 Kesehatan dan Pendidikan

Terkait sektor kesehatan, Bandar
Lampung masih menghadapi masalah
yang menyangkut kelengkapan
fasilitas kesehatan. Beberapa pusat
kesehatan masyarakat belum
dilengkapi dengan laboratorium
yang lengkap dan ruang konseling,
serta jumlah dokter dan ahli gizi
belum sesuai kebutuhan. Program
asuransi kesehatan BPJS masih
menimbulkan banyak masalah,
misalnya anggota BPJS masih harus
membayar biaya perawatan dan
obat, rumah sakit menolak pasien
dengan alasan kapasitas yang
penuh, serta kebijakan yang terus
berubah dan tidak transparan terkait
dengan BPJS. Dalam memberikan
layanan dan penanganan perempuan
korban kekerasan, sistem perawatan
kesehatan tidak menerapkan atau
memenuhi konsep Hak Kesehatan
Seksual dan Reproduksi.

Di sektor pendidikan, Bandar
Lampung memiliki fasilitas atau
pusat pendidikan yang cukup baik.
Menurut RPJMD 2016-2021, ratarata lama sekolah pada tahun
2012-2016 cenderung meningkat.
Pemerintah juga telah berupaya untuk
menyediakan ruang bagi penyandang
disabilitas di sekolah, misalnya
SMAN 14 Bandar Lampung yang siap
menerima siswa dengan kebutuhan
khusus. Namun, guru belum memiliki
kompetensi dan pengetahuan yang
memadai untuk membantu proses
belajar bagi siswa yang berkebutuhan
khusus. Selain itu, fasilitas dan
alat pendukung belajar juga belum
lengkap dan relatif mahal. Sebagai
contoh, akses menuju kelas bagi
penyandang disabilitas masih kurang.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan
pendidikan bagi penyandang disabilitas
masih perlu diperbaiki.

3.8 Keterlibatan Masyarakat dan Inklusi Sosial

3.8.1 Keterlibatan Masyarakat
Ada beberapa program berbasis
komunitas yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Salah satunya adalah pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan dan pemahaman
masyarakat dalam beradaptasi dengan
perubahan iklim. Pemerintah Kota
juga memasukkan perubahan iklim ke
dalam kurikulum pendidikan untuk SD
dan SMP, seperti di SDN Langkapura,
SDN 1 Karang Maritim, SMPN 7 dan
SMPN 27 Bandar Lampung. Namun,

program ini belum diselenggarakan
di sekolah swasta. Keberlanjutan
program ini menentukan keberhasilan
kota untuk menghasilkan generasi
yang sadar perubahan iklim.
Untuk menampung aspirasi
masyarakat, Pemerintah Kota Bandar
Lampung menggunakan forum
Musrenbang, Forum Konsultasi Publik,
Aduan Masyarakat, SMS Center dan
situs web Pemerintah Kota Bandar
Lampung. Namun, berdasarkan FGD
yang dilakukan dengan masyarakat
Way Lunik (kelompok terpinggirkan
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di kota), aspirasi perempuan
jarang ditanggapi dengan serius
di dalam pertemuan perencanaan
pembangunan desa karena kurangnya
prioritas (Wulandari et al. 2018).

3.8.2 Tantangan dan Proyek Sosial
Berdasarkan data Dinas Sosial
Bandar Lampung, terdapat sekitar
1.307 anak telantar, 1.635 lansia
terlantar, 427 perempuan rentan
(berusia 18-59 tahun yang tinggal
di rumah tangga miskin), 820
orang dengan disabilitas, 50.576
warga miskin dan 151 pemulung
pada tahun 2019. Pengumpulan
data yang dilakukan oleh Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Bandar Lampung mencatat, hanya
30% dari 300 perusahaan besar
di Kota Bandar Lampung yang
mau mempekerjakan penyandang
disabilitas. Selain itu, ada juga
keterbatasan terkait: 1) keterbatasan
keterlibatan perempuan terjadi di
banyak sektor; 2) keterbatasan
fasilitas dan infrastruktur; 3) tingginya
jumlah keluarga yang miskin; 4)
anak putus sekolah; 5) tunawisma;
dan 6) terbatasnya jumlah ahli
yang memiliki kualifikasi untuk
mengajar penyandang disabilitas.
Semua ini mengakibatkan rendahnya
pengembangan kemampuan
perempuan, anak-anak, kaum muda
dan keluarga, penyandang disabilitas,
imigran dan kelompok minoritas.
Berdasarkan data BPS, rasio pekerja
perempuan dan laki-laki di sektor
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pertanian adalah 1:2240, hanya ada
1 pekerja perempuan dari 2.241
pekerja. Ini juga terlihat di sektor
manufaktur, dari 90.030 pekerja
hanya ada 24.647 pekerja perempuan.
Permasalahan yang berkaitan dengan
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di kota Bandar
Lampung di antaranya:
• Upaya untuk melindungi perempuan
dan anak-anak dari berbagai
bentuk kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi, termasuk upaya untuk
mencegah dan menanganinya
masih sangat rendah.
• Kualitas hidup perempuan,
terutama di bidang pendidikan,
kesehatan, sosio-politik, hukum
ketenagakerjaan, lingkungan dan
ekonomi sangat rendah.
• Pelaksanaan kegiatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) untuk
memperbaiki kualitas hidup dan
perlindungan bagi perempuan
belum optimal.
• Pencatatan, pelaporan,
penanganan serta penyelesaian
kasus kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi terhadap perempuan
dan anak-anak masih rendah.
• Kemampuan jaringan kelembagaan
untuk memberdayakan perempuan
dan anak-anak di Bandar Lampung
sangat rendah.
• Kurangnya kebijakan dan regulasi
yang ditujukan untuk melindungi
perempuan dan anak-anak.
• Masyarakat dan media belum
banyak berperan dalam melindungi
perempuan dan anak-anak masih.

3.9 Permukiman Informal

Urbanisasi dan pertumbuhan populasi
yang cepat berkontribusi pada
munculnya permukiman informal
di Bandar Lampung. Sebagai pusat
kegiatan di Provinsi Lampung,
12,4% populasi provinsi berada di
Bandar Lampung. Bandar Lampung
menyediakan beragam layanan bagi
area di sekitar kota, baik dalam hal
pemerintahan, perdagangan, layanan
keuangan, pendidikan dan lain
sebagainya. Perannya sebagai pusat
pertumbuhan didukung oleh rencana
untuk meningkatkan aksesibilitas ke
dan dari Kota Bandar Lampung.
Ada tujuh kriteria kondisi untuk
menilai permukiman kumuh: 1)
kondisi bangunan gedung; 2) jalan
lingkungan; 3) penyediaan air
minum; 4) drainase lingkungan;
5) pengelolaan air limbah; 6)
pengelolaan persampahan; dan 7)
pengamanan kebakaran. Bappeda
Bandar Lampung mencatat bahwa
terdapat 18 kelurahan di kota

yang masuk dalam kategori area
kumuh terutama permukimannya.
Kelurahan-keluarahan ini adalah: Bumi
Kedamaian, Way Gubak, Way Laga,
Ketapang, Campang Raya, Kangkung,
Sawah Berebes, Rajabasa Nunyai,
Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Way
Dadi Baru, Kaliawi Persada, Pasir
Gintung, Kebon Jeruk, Pesawahan,
Kaliawi, Kelapa Tiga dan Gulak Galik.
Pemerintah Kota Bandar Lampung
telah menetapkan kebijakan
pelaksanaan program, yang meliputi
satu data (one data), satu peta
(one map) dan satu dokumen
perencanaan, untuk menangani
permasalahan permukiman kumuh.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah
melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi antara aktor/sektor,
sumber pendanaan dan infrastruktur
untuk menyukseskan program. Berkat
program yang berjalan, luas area
kumuh berkurang dari 2.400 hektare
(2016) menjadi 537 hektare.
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BAB 4

Arah Kebijakan,
Rekomendasi dan Strategi
Pemungkin
4.1 Kebijakan yang Ada dan/atau
Diharapkan Terkait Sektor Prioritas

Bab III dan Bab IV saling berhubungan
untuk memberikan petunjuk lebih
lanjut terkait pembangunan di Bandar
Lampung. Setelah meninjau beragam
masalah, tantangan dan peluang di
sektor prioritas, kebijakan yang dapat
diambil oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung meliputi:
Pembatasan izin usaha bagi
perusahaan/pengusaha yang
praktiknya berdampak pada
lingkungan
Peningkatan ruang terbuka hijau
Bandar Lampung yang ramah bagi
penyandang disabilitas. Ada banyak
perbaikan yang harus dilakukan agar
hal ini terwujud, seperti penyediaan
fasilitas trotoar yang dilengkapi
dengan balok pemandu, jembatan
penyeberangan yang dapat dilalui oleh
pengguna kursi roda, lift di bangunan
dan fasilitas publik, dll.
Perbaikan infrastruktur air limbah
dan penanganan tinja rumah tangga.
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Keduanya dianggap sebagai pencemar
sungai, maka pengelolaan air limbah
dan tinja penting dilakukan untuk
mengatasi pencemaran sungai.
Pengelolaan sampah pesisir yang
berkelanjutan. Kondisi kawasan pesisir
yang mengkhawatirkan memerlukan
kerja sama dari pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat.
Sanitasi yang berkelanjutan. Sanitasi
yang memadai penting untuk
kesehatan masyarakat.
Perbaikan sistem drainase. Sistem
drainase yang buruk menjadi salah
satu penyebab banjir di Bandar
Lampung. Agar dapat mengurangi
risiko perubahan iklim, peningkatan
sistem drainase sangatlah penting.
Pengembangan infrastruktur yang
tahan terhadap perubahan iklim
Satu data, satu rencana, satu peta
dan perencanaan dari bawah ke atas
(bottom-up).

Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Menurut beberapa sumber, ada
inkonsistensi dalam dokumen perencanaan kota, meskipun banyak juga yang
sudah dipertimbangkan.
4.2 Strategi Pemungkin terkait Tantangan
dan Peluang di Sektor Prioritas

Kota Bandar Lampung memiliki potensi menjadi smart city karena memiliki
lokasi yang strategis, tidak hanya menjadi kota percontohan di Provinsi
Lampung namun juga di kawasan Sumatra Selatan. Namun, kota ini memilki
tantangan terkait kemajemukannya. Keragaman budaya di kota mendorong
pemerintah kota untuk mengkaji lebih dalam tentang situasi keamanan
kawasan.

4.3 Instrumen dan Perangkat untuk
Menerapkan Kebijakan

Instrumen atau perangkat yang
dapat digunakan untuk mengatasi
kesenjangan kebijakan serta
melaksanakan kebijakan:
• Kurikulum perubahan iklim untuk
semua tingkat pendidikan, baik di
sekolah swasta maupun negeri.
• Memperbarui Rencana Kontingensi
Bencana dari proyek Bank Dunia,
kemudian mengintegrasikannya
ke dalam Rencana Kontingensi
Bencana Kota Bandar Lampung
• Wastewater Management
Information System (WMIS)
• Meninjau dokumen Slum
Improvement Action Plan (SIAP)
dengan mengikutsertakan para
pemangku kepentingan untuk
mempertajam dan menyesuaikan
dengan program lain.
• Melakukan tinjauan partisipatif
terhadap Rencana Induk Drainase
Kota, dengan mempertimbangkan:
cara mengatasi limpasan air hujan,
aliran air dari hulu ke hilir dan

drainase kota yang tidak terhubung
dengan drainase di wilayah sekitar
yang berdekatan.
• Pengadaan bak sampah di setiap
kelurahan.
• Dokumen Pelaksanaan Anggaran
untuk mendukung pembiayaan
program/kegiatan
• Persyaratan bagi proyek
pembangunan untuk melakukan
rencana pengelolaan limbah.
• Peta Jalan untuk Sanitasi yang
Aman dan meninjau Rencana Induk
Pengelolaan Air Limbah
• Memperbarui Rencana Induk
Strategi Sanitasi Kota dan
menyesuaikannya dengan target
sanitasi yang aman
• RPJMD 2021-2026 dan merevisi
RTRW dan RDTR
• Melakukan kajian untuk
penanganan sanitasi di kawasan
pesisir
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4.4 Tantangan dan Peluang untuk
Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan

4.4.1 Instrumen Kebijakan:
Peraturan, Pengadaan, Informasi,
Pengukuran, Pemantauan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) telah diratifikasi dan dituangkan
dalam Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017 tentang Pencapaian
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Di tingkat kota,
TPB juga telah terintegrasi dalam
misi RPJMD 2016-2021. Sementara
itu, informasi, pengukuran dan
pemantauan instrumen kebijakan
di kota sudah ada, namun dalam
beberapa hal perlu diperbaiki.
Misalnya, isi Rencana Induk Drainase
Kota hampir tidak diketahui sehingga
kasus ini menimbulkan asumsi di
antara para pemangku kepentingan.
Efektivitas instrumen kebijakan seperti
lubang resapan dan lubang resapan
biopori juga belum diketahui. Oleh
karena itu, evaluasi kebijakan mutlak
diperlukan agar efektivitas program
dapat dinilai. Pengawasan terhadap
instrumen kebijakan tertentu juga
masih lemah, seperti kualitas udara
ambien, pengelolaan limbah pesisir,
dan aktivitas industri. Pemantauan ini,
terutama pada sektor prioritas, harus
diperhatikan.
4.4.2 Perangkat, Sistem
Peringatan Dini, GIS
Karena sering mengalami banjir,
kota ini sangat membutuhkan
sistem peringatan dini banjir. Bandar
Lampung juga membutuhkan sistem
peringatan dini yang terintegrasi.
Warning Receiver System (WRS)
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yang tersebar di Pesawaran, Pos SAR
Bakauheni, BPBD Lampung Selatan
dan Pantai Kahai, dapat dimanfaatkan
sebagai sarana penyebaran informasi
gempa dan peringatan dini tsunami
di kota ini. Perangkat ini juga telah
dilengkapi dengan info BMKG (cuaca,
iklim, dll.) dan fitur WebGIS. WebGIS
adalah pengembangan dari GIS
(Sistem Informasi Geografis) berbasis
web. Informasi dari WebGIS dapat
dimanfaatkan secara luas untuk
kepentingan masyarakat.
4.4.3. Pemanfaatan Teknologi
(Limbah, Energi)
Telah ada kajian pendahuluan
tentang Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah (waste to energy plant)
yang dilakukan di Bandar Lampung.
PLTS menggunakan sampah untuk
menghasilkan energi melalui proses
pembakaran. Panas hasil pembakaran
dimanfaatkan untuk mengubah air
menjadi uap, kemudian uap ini yang
digunakan untuk memutar bilah
turbin yang terhubung ke generator
penghasil listrik.
Studi ini lebih lanjut menjelaskan
bahwa sisa debu pembakaran dapat
disimpan di sanitary landfill tanpa
perlu diproses lebih lanjut, dan juga
memiliki nilai jual. Kendati demikian,
banyak pihak yang menilai bahwa
sisa debu ini tergolong sampah bahan
berbahaya dan dapat menimbulkan
risiko kesehatan. Hal ini dapat menjadi
tantangan untuk pembangunan PLTS
lebih lanjut. Dalam kasus lain, sisa
debu pembakaran cukup banyak

digunakan untuk pembangunan. Untuk
melakukannya, debu perlu diproses
terlebih dahulu dan kemudian ditutupi
dengan lapisan aspal.
Pembangunan PLTS adalah peluang
besar bagi Bandar Lampung.
Sayangnya, Bandar Lampung
bukanlah salah satu kota prioritas di
mana PLTS akan dibangun, mengacu
kepada Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pembangunan Pembangkit Listrik
Berbasis Sampah. Akan sulit untuk
menarik investor yang mendukung
pembangunan PLTS. Namun, masih
ada peluang untuk melakukannya
karena telah ada pembahasan antara
Pemerintah Kota Bandar Lampung
dengan pihak investor tentang
pengembangan PLTS. Selain itu,
rencana investasi pengembangan
panel surya dan pembangkit listrik
tenaga diesel juga sudah dibahas.
Untuk mengembangkan teknologiteknologi ini, kerja sama dengan
badan usaha harus diperkuat.
4.4.4. Instrumen Pembiayaan
Bandar Lampung memiliki banyak
sumber pendapatan. Sumber utama

pendapatan kota ini adalah pajak
dan retribusi daerah. Walikota
berwenang untuk memutuskan
agenda pembangunan lingkungan
yang perlu didanai, namun DPRD
juga memiliki kewenangan ini. Dinas
Lingkungan Hidup dan Bappeda dapat
mengusulkan anggaran. Beberapa
sumber pembiaayan investasi di
Bandar Lampung adalah:
1. APBD
Sejak tahun 2010, Badan
Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (BPPLH)
menunjukkan komitmennya
untuk berinvestasi pada adaptasi
perubahan iklim.
2. APBN
Beberapa anggaran kota didanai
oleh transfer pemerintah pusat
melalui DAK (Dana Alokasi Khusus)
yang dilakukan oleh kementerian di
tingkat nasional.
Kota juga mendapatkan dana melalui
kemitraan dan/atau kerja sama
dengan LSM atau lembaga terkait yang
akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

4.5 Kemitraan dan/atau Kerja Sama

Ada beberapa kerja sama antara pemerintah kota dan LSM. Bahkan pada
program ACCCRN (2010), proyek percontohan (pilot) dilakukan oleh LSM
karena saat itu sistem anggaran pemerintah daerah tidak memungkinkan
adanya fleksibilitas untuk memanfaatkan sumber daya eksternal. Mengingat
banyaknya LSM yang aktif di kota, ada peluang besar untuk mendorong aksi
kolaboratif di masa depan. Misalnya, pemerintah kota dapat bekerja sama
dengan Mitra Bentala (LSM lokal) untuk bidang pengelolaan sampah dan
wilayah pesisir; SNV untuk bidang air dan sanitasi; WALHI Lampung untuk
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bidang lingkungan atau pengelolaan sampah; dan Lembaga Advokasi DAMAR
untuk pemberdayaan perempuan dan anak.
Selain itu, kami menemukan bahwa pemerintah kota belum melibatkan pihak
swasta untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung yang berketahanan iklim dan
inklusif. Dalam hal adaptasi dan mitigasi iklim, pihak swasta di Bandar Lampung
bekerja secara mandiri melalui program CSR-nya dan juga memiliki program
kerja sama bernama Forum CSR Lampung. Kerja sama dengan media massa
juga dapat membantu mempublikasikan program yang dilaksanakan di kota,
meningkatkan antusiasme masyarakat dan menarik pemangku kepentingan lain
untuk terlibat di dalamnya.
4.6 Peningkatan Kapasitas

Masyarakat Bandar Lampung,
khususnya yang rentan terdampak
bencana, perlu ditingkatkan
kapasitasnya agar siap dan lebih
tahan menghadapi perubahan iklim.
Para pegawai negeri sipil juga perlu
meningkatkan kapasitas agar dapat
memahami permasalahan teknis
kota. Renstra Bandar Lampung telah
mengajukan program pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di lingkungan
pemerintahan, guna memperbaiki
tata kelola. Namun, pelaksanaan dan
keberlanjutan program ini belum dapat
dipastikan.
Sosialisasi dan peningkatan kapasitas
masyarakat dan pengelola bank
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sampah perlu terus dilakukan
di tengah urgensi penanganan
pengelolaan sampah. Pelatihan
dan kampanye tentang pendidikan
perubahan iklim juga perlu
digencarkan. Kegiatan skala kelompok
masyarakat seperti Taruna Siaga
Bencana dan Pengurangan Risiko
Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
di tingkat kelurahan perlu digiatkan
dan ditata kembali. Penting pula untuk
memberdayakan KPP dalam kegiatan
terkait instalasi pengolahan air limbah
komunal, operator layanan lumpur
tinja dan air limbah, POKJA-PKP
dan kelompok kerja lainnya. Selain
itu, diperlukan juga pelatihan untuk
melakukan inventarisasi GRK.

BAB 5

Kesimpulan
5.2 Rekomendasi

Berikut ini adalah beberapa
rekomendasi agar Bandar Lampung
menjadi kota berketahanan iklim.
Sistem Peringatan Dini
1. Dengan dukungan dari Pemerintah
Provinsi Lampung, Kota Bandar
Lampung perlu mengembangkan
sistem peringatan dini yang lebih
terintegrasi dan menambahkan
Warning Receiver System (WRS) di
seluruh kota agar dapat mengatasi
risiko bencana seperti gempa bumi,
tsunami, kebakaran dan banjir.
2. Bersama-sama dengan LSM
dan universitas, kota ini dapat
meningkatkan pendidikan dan
kampanye publik karena sebagian
besar masyarakat di Kota Bandar
Lampung kurang memiliki
pengetahuan mengenai penanganan
bencana, perubahan iklim dan
dampaknya.
3. Bekerja sama dengan perguruan
tinggi, LSM dan sektor swasta di
kota untuk menyelenggarakan,
mengelola dan lebih memerhatikan
masyarakat pesisir dan juga

masyarakat lain yang rentan dan
terpinggirkan.
Transportasi
1. Menarik investor dari perusahaan
swasta untuk memperbaiki dan
melengkapi fasilitas pendukung
transportasi dan aksesibilitas.
2. Menggalang dukungan dari
sektor swasta untuk mengganti
penggunaan bahan bakar fosil
dengan bahan bakar yang ramah
lingkungan. Ada banyak peluang
untuk mengembangkan penggunaan
gas alam untuk transportasi massal.
Kolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan
1. Melibatkan pemangku kepentingan
internal dan eksternal agar dapat
berkolaborasi dengan lebih baik,
termasuk dengan media massa.
2. Meningkatkan kolaborasi lintas
sektor di kota, meningkatkan
peran lembaga swasta dan LSM
dan memberdayakan masyarakat
untuk menciptakan kota yang
berkelanjutan.
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Kebijakan, peraturan dan sumber
pendanaan
1. Pemerintah harus mengatasi
permasalahan kurangnya kebijakan
dan regulasi yang bertujuan untuk
melindungi perempuan dan anakanak.
2. Dengan saran dari para ahli di
perguruan tinggi dan lembaga
penelitian, pemerintah kota
membutuhkan peraturan daerah
dan sumber dana tambahan untuk
mewujudkan kota berketahanan
iklim yang inklusif.
3. Dengan memperluas jaringan
dengan para mitra pembangunan,
pemerintah kota dapat mencari
banyak sumber pembiayaan
internasional untuk mendorong
pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan di Bandar Lampung,
seperti Green Climate Fund (GCF),
Global Environment Fund (GEF),
dana Corporate Social Responsibility
(CSR) dan sumber pembiayaan
lainnya
Limbah, air bersih dan sanitasi
Pemerintah kota -bersama dengan
masyarakat, LSM dan sektor swastaperlu meningkatkan akses terhadap
air bersih dan sanitasi yang baik,
menghidupkan kembali bank sampah
dan memperluas praktik pertanian
perkotaan. Pemerintah perlu
mencari investor untuk mewujudkan
pembangunan pembangkit listrik
tenaga sampah di TPA Bakung.
Energi
Provinsi Lampung memiliki potensi
sumber daya panas bumi yang besar,
sehingga sebagai ibu kota provinsi,
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Bandar Lampung dapat mendorong
pembangunan energi terbarukan
ini dengan bekerja sama dengan
pusat penelitian, perguruan tinggi
dan perusahaan swasta (misalnya
Pertamina dan PLN).
Pendidikan
Bersama-sama dengan LSM, kota
dapat mengembangkan konsep kinerja
Pusat Perlindungan Perempuan yang
ditujukan untuk memberikan layanan,
menangani aduan dan menjadi tempat
belajar bagi perempuan dari seluruh
kategori usia, terutama perempuan
yang miskin dan berusia muda.
Bersama dengan LSM dan sektor
swasta, kota berpeluang untuk
memberikan layanan pendidikan
guna meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan masyarakat. Konsep ini
dapat dikembangkan di pusat-pusat
layanan kesehatan masyarakat.
Peningkatan Kapasitas
Kegiatan peningkatan kapasitas dan
pelatihan untuk pemerintah daerah
diperlukan di bidang-bidang teknis,
misalnya menghitung emisi gas
rumah kaca dan mempersiapkan diri
menghadapi risiko bencana alam
(banjir, gempa bumi, kebakaran, dll.)
Memanfaatkan pengetahuan yang
didapatkan dari pelatihan untuk
mengembangkan perangkat dan
indikator guna mengukur pencapaian
ketahanan kota.
Mengirimkan staf pemerintah daerah
dalam kegiatan studi banding/
pertukaran pengetahuan ke negaranegara di Eropa untuk mempelajari
pengelolaan sampah, sanitasi, sistem
transportasi yang ramah lingkungan
serta pengelolaan hutan kota.

REFERENSI

ACCCRN, ISET, CCROM, Mercy Corps, URDI. 2010. Final Report: Vulnerability
and Adaptation Assessment to Climate Change in Bandar Lampung City.
Indonesia: ACCCRN.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rencana Strategis Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Available at https://bnpb.go.id/
uploads/24/file/ Renstra_BNPB_2015_2019.pdf
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
204 pages.
[BPS Kota Bandar Lampung] Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
2020. Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020. Bandar Lampung (ID): BPS
Kota Bandar Lampung.
Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2016-2019. Available at https://dinkes.
lampungprov.go.id/ wp-content/uploads/2016/07/1.RENSTRA-DINASKESEHATAN-PROVINSI-LAMPUNG-2015-2016.pdf
Kupas Tuntas. 2019. Sumur Air Tanah di Bakung Bandar Lampung Tercemar
Bakteri E.coli, Ini Penyebabnya. Accessed on 2020 June 18. Available at
https://www.kupastuntas.co /2019/10/01/sumur-air-tanah-di-bakung-bandarlampung-tercemar-bakteri-ecoli-ini-penyebabnya/
Lampung Post. 2018. Ini Kata Pengamat Transportasi Soal BRT Kota Bandar
Lampung. Accessed on 2020 June 13. Available at https://www.lampost.co/
berita-ini-kata-pengamat- transportasi-soal-brt-kota-bandar-lampung.html
Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2018. Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.
Pemerintah Provinsi Lampung, Bandar Lampung. 430 pages.
Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2018. Perubahan Rencana Strategis
Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021. Pemerintah Provinsi
Lampung, Bandar Lampung. 103 pages.
Siregar AM, Kustiani I. Contractors’ perception on construction waste
management case study in the City of Bandar Lampung. IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science 245 (1): 012035.

LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

67

SNV. 2018. Climate Vulnerability and Resilience Assessment for WASH SDGs
Project. Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV).
Wallsten S. 2015. The competitive effects of the sharing economy: how is Uber
changing taxis? Technology Policy Institute.
Wulandari Y. Nurdiandra RM, Sagala S. 2018. Recognizing women and
marginalized communities’ perspective in disaster risk reduction. Case study:
Bandar Lampung city, Indonesia. Proceedings of the 2018 Southeast Asia
Disaster Risk Governance Academic Seminar. Available at https://www.rcrcresilience- southeastasia.org/wp-content/uploads/ 2018/10/Paper46.pdf

68 LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

TENTANG PENULIS

LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

69

TENTANG PENULIS

Hari Priyadi
Hari Priyadi adalah peneliti utama
Laporan Kajian Perkotaan untuk Kota
Cirebon dan Bandar Lampung. Ia
telah bekerja untuk berbagai proyek
multidisiplin selama lebih dari 20
tahun, dengan berbagai lembaga. Ia
berpengalaman di bidang pengelolaan
sumber daya alam dan penelitian di
Indonesia, Asia dan Eropa. Ia meraih
gelar Sarjana Kehutanan Jurusan
Manajemen Hutan dari Institut
Pertanian Bogor; Master of Science
dari Universitas Putra Malaysia; dan
saat ini tengah menempuh program
Ph.D di Swedish University of
Agricultural Sciences.
Ia adalah Senior Associate di Fakultas
Ekonomi dan Manajemen IPB. Ia
juga menjadi Penasihat Teknis Bank
Dunia (konsultan) yang memberikan
masukan teknis kepada pemerintah
pusat dan daerah untuk program
hutan berkelanjutan dan perubahan
iklim. Ia pernah bekerja sebagai
peneliti untuk Center for International
Forestry Research (CIFOR) dan

70 LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

Swedish University of Agricultural
Sciences; sebagai Environment and
Social Safeguard Specialist untuk
Yayasan KEHATI; Managing Director PT
ReMark Asia; dan Manajer Konservasi
di Zoological Society of London (ZSL).
Ia mengikuti berbagai pelatihan
pengelolaan sumber daya alam di
University of Melbourne, Swedish
University of Agriculture Sciences,
University of Copenhagen, ProForest
Oxford UK, University of Eastern
Finland, dan lain-lain. Ia sempat
menjadi peneliti tamu di Florida
University Amerika Serikat dan CIRAD
Perancis. Ia telah mengikuti dan
menjadi pemateri di berbagai seminar
nasional dan internasional.
Ia telah mempublikasikan 30 karya
ilmiah di berbagai jurnal, termasuk
jurnal peer-reviewed. Portofolionya
dapat dibaca di:
https://id.linkedin.com/in/haripriyadi
https://www.researchgate.net/profile/
Hari_Priyadi

TENTANG PENULIS

Hermon David Setyorogo
Hermon David Setyorogo adalah
anggota tim peneliti Laporan Kajian
Perkotaan Bandar Lampung. Ia
sedang menempuh pendidikan
sarjana di bidang Ekonomi di
Departemen Ekonomi Sumberdaya
dan Lingkungan, Institut Pertanian
Bogor. Ia sedang menyelesaikan
skripsi tentang daya saing ekspor
udang beku Indonesia ke pasar
ASEAN. Ia mendapatkan beasiswa
dari Women’s International Club
(WIC) Jakarta untuk tahun akademis
2019/2020. Ia pernah menjadi
delegasi bidang pendidikan pada
konferensi Future Leader Summit
2019 di Semarang, Jawa Tengah. Ia
juga aktif menjadi tenaga relawan
untuk kegiatan nasional dan
internasional, seperti Asian Games
2018 dan Tech in Asia Conference
2019.

Celine Anastasya
Celine Anastasya adalah anggota tim
peneliti Laporan Kajian Perkotaan
Bandar Lampung. Ia sedang
menempuh pendidikan sarjana
di bidang Ekonomi di Institut
Pertanian Bogor, dengan fokus pada
sumber daya alam dan lingkungan.
Ia bergabung dalam Himpunan
Mahasiswa Ekonomi Sumberdaya
dan Lingkungan (Resource and
Environmental Economics Student
Association/REESA) sebagai staf divisi
Hubungan Masyarakat. Ia terlibat
sebeagai penyelenggara Greenbase
ke-11 (kegiatan tahunan yang
diselenggarakan REESA) dan Studi
Banding ke-1 ke Universitas Putra
Malaysia.

LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

71

TENTANG PENULIS

Irfan Gunawan Matondang
Irfan Gunawan Matondang adalah anggota tim peneliti Laporan Kajian
Perkotaan Bandar Lampung. Ketertarikannya pada isu lingkungan bermula di
tahun kedua studinya ketika ia menjadi penyelenggara kegiatan Greenbase
ke-11. Ia juga menjadi delegasi untuk International Model United Nations
Malaysia bersama UNDP Council untul membahas pengelolaan sampah di Asia
Tenggara. Pada tahun 2019, ia berpartisipasi dalam Seminar Bersama tentang
Pertanian, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan ke-2 di Universitas Putra
Malaysia, sebagai pengajar. Ia mendapatkan peringkat ke-2 sebagai mahasiswa
berprestasi di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB.

72 LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami mengucapkan
terima kasih kepada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagai mitra strategis kami di
Indonesia. Terima kasih telah turut
mengulas Laporan Kajian Perkotaan
ini dan memberikan masukan yang
berharga demi perbaikan laporan ini.
Terima kasih pula kepada tim
UCLG ASPAC: Asih Budiati, Putra

Asih Budiati

Maria Serenade

Dwitama, Maria Serenade dan Anwar
Hadipriyanto atas dukungannya dalam
publikasi ini. Kami terutama sungguh
mengapresiasi kerja keras petugas
lapangan CRIC Anwar Hadipriyanto
yang secara berkala membangun
hubungan dengan pemerintah kota dan
memfasilitasi akses terhadap data dan
informasi untuk laporan ini.

Putra Dwitama

Anwar Hadipriyanto

LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

73

Kami berterima kasih kepada pada kontributor dan pengulas yang mengawal
penyusunan Laporan Kajian Perkotaan: Dr. Pascaline Gaborit dan Emmanuel
Rivéra dari Pilot4Dev serta Paolo Marengo and Danko Aleksic dari ACR+.

Dr. Pascaline
Gaborit

Emmanuel
Rivéra

Paolo Marengo

Danko Aleksic

Kami juga berterima kasih kepada para mitra: Sara Silva (ECOLISE), Profesor
Youssef Diab (Universitas Gustave Eiffel) dan Kamlesh Kumar Pathak (AIILSG)
atas keterlibatan mereka dalam Proyek CRIC. Terima kasih pula kepada berbagai
pihak di Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan memberikan akses
data dan informasi.

74 LAPORAN KAJIAN PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

LAPORAN KAJIAN
PERKOTAAN
BANDAR LAMPUNG

Climate Resilient and Inclusive Cities:
www.resilient-cities.com

