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Pendekatan Kesadaran Lingkungan 

Hoff (1998)  mengemukakan 

bahwa pembangunan 

berkelanjutan membutuhkan 

perubahan-perubahan sosial 

budaya, khususnya dalam nilai 

dan perilaku ramah lingkungan. 

Tantangan besar telah menghadang di 

depan. Arus globalisasi bermuatan 

budaya modern semakin tak terbendung 

masuk ke Indonesia. Kearifan lokal yang 

ramah lingkungan dalam kondisi darurat 

dan terancam tereliminasi. 

. 

Gaya hidup yang materialis-

hedonis telah menggeser 

sikap harmoni dengan alam 

(Hardjosoemantri, 2006).  

Manusia secara alamiah memiliki 

empat model budaya lingkungan, 

 yaitu merusak, mengabaikan, 

memelihara, dan memperbaiki  

(Tasdiyanto, 2010).  

Model budaya mengabaikan dan merusak lingkungan 

hidup lebih cenderung terjadi dalam budaya rasional. 

Sedangkan budaya memelihara dan memperbaiki 

lingkungan terjadi dalam budaya tradisional.  Perilaku 

manusia terhadap  lingkungan akan  direspon sesuai 

dengan model budayanya. 

. 
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Isu Lingkungan Hidup 

1.Kondisi empiris destruksi 

lingkungan Kekeringan, ban

jir, dll 

 

2. Indeks Perilaku masyarakat 

rendah, belum peduli lingkung

an gabungan dari lima indeks: 

penggunaan listrik, perilaku m

embuang sampah, pemanfaata

n air, konsumsi barang, dan pe

rilaku terkait emisi karbon 

3.Kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam penge

lolaan lingkungan  

4. Pemerintah menginisiasi 

program iklim 



Tujuan 

2.Efektivitas penerapan program 

kampung iklim  yang ada selama ini 

sebagai upaya penanggulangan 

dampak perubahan iklim 

3.mengidentifikasi hambatan dan 

kendala yang dihadapi 

dlmmembangun warga negara 

ekologis melalui penerapan 

program kampung iklim 

1.Mengetahui  program kampung iklim  

yang ada selama ini sebagai upaya 

penanggulangan dampak perubahan 

iklim 



Foto 

Kegiatan 



Program Kampung Iklim 

Program kampung iklim (proklim) merupakan program 

berlingkup nasional yang di kembangkan oleh kementrian 

lingkungan hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi 

lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak 

perubahan iklim dan pengurangan emisi dari Efek Rumah 

Kaca (ERK).  

Pengendalian penyakit terkait iklim 

a. Pengendalian vektor penyakit 

b. Sistem kewaspadaan dini terkait penyakit yang dipengaruhi perubahan iklim 

c. Sanitasi dan air bersih 

d. Perilaku Hidup bersih dan Sehat.( PHBS) 

.   

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan 

Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P. 

84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang 

Program Kampung Iklim. 



Program Kampung Iklim 

 Penulis memilih lokasi penelitian di Desa-desa di Surakarta 
yang menerapkan program Kampung Iklim, Yang meliputi 
Desa Kestalan, Desa Joyontakan, Kadipiro, Kota Surakarta. 
Program Kampung iklim program mitigasi perubahan iklim 
yang diinisiasi oleh KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup 
Surakarta 

 
 DLH membuat kampung percontohan kampung iklim, 

dimana sebelumnya DLH melakukan survey terlebih dahulu 
untuk mengetahui kampung yang cocok untuk di jadikan 
sebagai proklim. Dan setelah itu DLH melakukan sosialisasi, 
pembinaan dan pemberdayaan warga untuk peduli 
terhadap lingkungan. Pembinaan dan pemberdayaan 
tersebut berupa pembinaan terkait pengelolaan sampah 
seperti pupuk komposter, dan dilakukan pembinaan terkait 
pembuatan biopori , resapan di kampung kampung, serta 
support penanaman tanaman sayur.  

 
  

Contents 
Here 



Hasil 

Penerapan proklim dilakukan hanya bersifat insidentif , pragmatis, 

kurang berdampak signifikan dalam upaya penanggulangan perubahan 

iklim, perilaku belum berubah kearah sense of belonging. pelaksanaan 

program diberbagai daerah dikatakan mati suri.  

Penerapan proklim  

Proklim yang ideal seharusnya bisa menumbuhkan  komunikasi, 

informasi dan edukasi yang baik bagi masyaraat terhadap upaya 

mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan ,namun dalam 

realisnya tidak , proklim yang dialksnakan  kurang memiliki 

kemanfaatan yang dapat dirasakan secara signifikan oleh 

masyarakat  karena tidak dirancang berdasarkan (Community Need 

Assesment)  masyarakat, sehingga kurang berdampak pada 

peningkatan kualitas lingkungan yang membaik 

Proklim yang ideal  



Kriteria Efektifitas Keberhasilan Proklim  

2). Berjalannya peran 

pendamping, Belum 

ada pembimbingan 

yang dilakukan secara 

intensif berdampak 

pada pelaksanaan 

program yang kurang 

efisien, efektif dan tidak 

berkelanjutan 

1). Terbentuknya lembaga masyarakat sebagai 

wadah penyusunan perencanaan desa 

partisipatif, Bahwa dalam pelaksanaan 

program iklim  yang dilaksanakan sejak tahun 

2014- 2017 sudah terbantuk  sebuah 

kelembagaan dalam pelaksanaan proklim, 

namun dalam tataran empiris kelembagaan 

belum  berfungsi sebagai wadah penyusunan 

perencanaan  desa secara partisipatif. Fungsi 

kelembagaan  hanya sebagai motivator, 

penyambung lidah Dinas Lingkungan Hidup,  

yang memberikan pengaruh positif menjalin 

interaksi positif  anggota masyarakat. .   

3).Manfaat atau 

pengaruh Proklim 

meliputi:  outcome, 

benefit 



 

 

 

 

Hambatan dan kendala yang dihadapi membangun warga negara ekologis  

melalui penerapan program kampong bagaimana iklim? 

 
 

Add Text 

Rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam 

pengelola lingkungan 

Tingginya  

ketergantungan 

masyarakat  

terhadap program 

pemerintah 

Masalah kurang intensnya pendampingan 

program, kurang adanya evaluasi , 

 dan control yang kontinu terhadap 

program yang dijalankan , 

berkesinambungannya program   

capacity building 

bermakna membangun 

kemampuan 

masyarakat, mencakup  

pengetahuan, 

ketrampilan,kesadaran,

komitmen,kegigihan  

Persepsi yang terbangun  

bahwa masyarakat 

sebagai obyek  kegiatan 

pemberdayaan 

  masyarakat dalam 

kondisi lemah dan tidak 

mampu sehingga perlu 

diberdayakan 

 melalui kegiatan 

pemberdayaan 

.   

Masyarakat  belum melihat 

adanya  proklim yang dapat 

memberikan andil yang nyata 

  bagi pengentasan kemiskinan 

sebagaimana yang mereka 

rasakan selama ini. 



Kewarganegaraan 
ekologi 

Merupakan gagasan baru yang 

diupayakan untuk membentuk 

manusia seutuhnya dalam keterlibatan 

menjaga pelestarian lingkungan hidup. 

(Curtin,,Isin ,2002) 

Gagasan ini muncul seiring 

kondisi dunia yang sedang dlm 

keadaan krisis ekologis yang 

berkepanjangan 

Istilah ini muncul dari LSM di Kanada 

Muncul karena sebagian warga 

dunia tidak memiliki sejarah yang 

baik dalam mengelola lingkungan 



Kewarganegaraan ekologis terpatri pada 5 komponen 

3. Self Eficiency 
(Kemampuan untuk belajar 

dan bertindak berkenaan 

dengan nilai dan 

kepentingan pribadi dan 

lingkungan) 

5. Practical Wisdom 
(Memiliki kebijaksanaan praktis 

dan ketrampilan untuk 

pengambilan keputusan dan 

bertindak berkenaan dengan 

lingkungan.(Berkowit, et all,2005) 

1. Ecology literacy 

(Memahami sistem ekologis utama 

dengan ,pemikiran ekologis,memahami 

sifat ilmu ekologi dan hubungannya 

dengan masyarakat) 

(Kesadaran akan nilai-nilai pribadi 

berkenaan dengan 

lingkungan)(pengetahuan untuk 

menghubungkan nilai dengan 

pengetahuan dan kebijakan praktis 

untuk membuat keputusan dan 

tindakan) 
 

2. Civic Literacy 

(Memahami sistem 

sosial,ekonomi, budaya 

dan masyarakat) 

4. Value Awareness 



Adalah pengetahuan 

lingkungan secara ansich 

yang dilakukan melalui 

pemahaman yang holistic 

terhadap permasalahan 

actual lingkungan. 

Adalah permasalahan 

sistemik yang harus 

dibongkar atau direfedenisi 

ulang 

Diawali dengan keinginan 

bersama yang masuk dalam 

sistem secara komprehensif 

sebagaimana logika rasional 

 

Merupakan sebuah 

sistem yang dimaknai 

sebagai kesatuan bagian 

atau komponen yang 

saling berkelindan secara 

teratur,ada 

interdependensi antar 

bagian,ada komponen 

dan proses yang 

mengatur hubungan  



Ketika seseorang merasa 

memiliki, merasa 

diterima, dan diakui 

sebagai bagian dari suatu 

kelompok. Menurut 

Abraham Maslow dalam 

teorinya Maslow’s 

hierarchy of needs, 

Sense of belonging ini 

posisinya setelah 

kebutuhan fisiologis dan 

rasa aman.  

Sense of belonging atau 

rasa memiliki merupakan 

perasaan yang dimiliki 

oleh setiap orang 

terhadap sesuatu yang dia 

sukai sehingga senantiasa 

melakukan segala hal 

dengan ikhlas demi 

menjaga eksistensi 

sesuatu yang dia sukai 

tersebut. Sense of 

belonging dapat diartikan 

banyak hal. 

Sense of belonging 

yang ada dalam tiap 

individu tidak dapat 

dibentuk secara 

instan. Dibutuhkan 

tindakan yang 

berulang-ulang 

sampai seseorang 

tidak perlu berpikir 

dua kali untuk 

melakukan suatu hal. 

 

Pemaknaan 

Sense of 

belonging 

sebagai “ 

rasa 

memiliki” 
.   

Menumbuhkan sense of 
belonging 

 



DR. Robiyanto Tan: 

"Rasa memiliki (sense of belonging) merupakan 

ekspresi jiwa yang penting dalam kehidupan 

seseorang. Rasa memiliki juga akan memiliki 

dampak yang nyata terlihat secara signifikan di 

dalam perilaku seseorang. Seseorang yang 

memiliki rasa memiliki akan bertindak peduli, 

terikat, memiliki empati, termotivasi bahkan 

mampu memberdayakan dirinya sendiri 

meskipun tidak ada stimulan. 

 

James Gilmore: 

 a sense of belonging is the feeling of being 

connected and accepted within one's family and 

community. It is important in healthy human 

development and combating behavior problems 

and depression. 

 

 

 

B e l o n g i n g 

S e n s e  o f 



Menumbuhkan Sense Of Belonging 

Rasa memiliki dikenal di masyarakat Jawa sebagai 

handarbeni, sedangkan psikologi mengenalnya sebagai 

sense of belonging 

.        

Menurut Supeni dan Saddhono (2013) memiliki makna sebagai: 

(1) rumangsa melu handarbeni (dimaknai sebagai having sense 

of belongingatau rasa memiliki), 

(2) Wajib melu hanggondheli (hangrungkepi) (dimaknai sebagai 

having sense of defence atau mempertahankan),  

(3) Mulat sarira hangrasa wani (dimaknai sebagai after self-

awareness have a braveness to actatau mawas diri).  

Handarbeni merupakan bagian dari prinsip 

kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Mangkunegara 

IV di dalam Serat Wedhatama, yang kemudian dikenal 

sebagai Tri Dharma.  

Handarben tidak sebatas rasa memiliki, namun ada 

perasaan terlibat di dalam organisasi sehingga muncul 

rasa tanggung jawab atas nasib dan keberlanjutan 

organisasi. 



Menumbuhkan sense of belonging 

Memiliki pengetahuan tentang 

manfaat sumber daya alam bagi 

kehidupan 

Mengetahui kondisi realitas 

krisis lingkungan yang terjadi 2  

Pengetahuan 

Memahami hakikat penciptaan alam 

semesta, memahami etika 

lingkungan, memahami konsep 

pembangunan berkelanjutan dengan 

baik 

1  

Memiliki empati terhadap 

masalah lingkungan sebagai 

masalah bersama umat 

manusia di dunia 

3  

4  



Menumbuhkan sense of 

belonging 

Melakukan pembiasaan 

terhadap aktivitas pengelolaan 

lingkungan secara kontinyu 

,diharapkan akan membuka 

mind set  masyarakat luas  

Memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang baik tentang 

lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan,Memiliki 

pengetahuan, konsep, kegunaan, 

implementasi  dan 

mekanisme,Merasakan 

kemanfaatan dari kegiatan 

pengelolaan lingkungan 

Masuk dalam komunitas ,Menjadi 

anggota komunitas ,Menciptakan 

hubungan emosional terhadap 

seluruh anggota, Mendorong 

hubungan sosial yang 

positif.,Memberi kesempatan 

yang sama untuk semua 

,anggota.,Berkomunikasi secara 

terbuka.,Saling menghormati 

antar anggota. 

Ajaran yang bersifat mendorong, 

Dilakukan oleh orang yang 

memiliki power atau kekuasaan 

dalam pengambilan 

keputusan,Memaksa ,mengajak 

agar individu melakukan sesuatu 

seperti yang diharapkan (bagian 

dari sosial planning) 

1. Usefulness 

2. Doktrin 

3. Habituasi 

4. Group 

identificationcs 



• Kita harus mulai dari mana saja.  

Kita ingin BERUBAH dan BERTINDAK! 

dan ……. PERUBAHAN DIMULAI 

DARI DIRI KITA SENDIRI 

Mari kita hemat energi  

untuk meyelamatkan bangsa 

 

Terima kasih…. 



ProKlim telah memiliki payung hukum pelaksanaan berupa 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Program Kampung Iklim. Integrasi Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kementerian Kehutanan pada tahun 2015, diikuti dengan 

pengesahan peraturan pengganti melalui Peraturan Menteri LHK No 

P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.  

Untuk memberikan arahan teknis kepada semua pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam ProKlim, Direktur Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim kemudian menerbitkan Peraturan 

Dirjen PPI No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Secara garis besar Perdirjen 

tersebut memuat hal-hal teknis mengenai (1) Informasi Umum 

ProKlim, (2) Pedoman Pembentukan dan Pengembangan ProKlim 

(3) Pedoman Pengusulan ProKlim (4) Pedoman Penilaian ProKIim 

dan (5) Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ProKlim 

yang memberikan panduan bagi pemerintah, pendukung dan 

pelaksana ProKlim. 

Landasan Hukum 
Program Kampung Iklim 



Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran  

pelaksanaan ProKlim tahun 2030  

Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan 

pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.  

Memperkuat kapasitas masyarakat dalam 

melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim 

Menjalin kemitraan dengan 

kementerian/lembaga terkait, pemerintah 

daerah, dunia usaha, dan lembaga non-

pemerintah.  

Memperkuat kelembagaan untuk 

mendukung pelaksanaan aksi lokal adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.  

Memperkuat kapasitas pemerintah daerah 

dalam mendukung upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim.  

Content 



Mendorong komitmen pengambil kebijakan 

di tingkat nasional dan daerah untuk 

pengalokasian sumber daya yang memadai 

bagi pelaksanaan ProKlim 

Mendorong optimalisasi potensi sumber 

pendanaan untuk mendukung pelaksanaan 

Program Kampung Iklim. 

Menyebarluaskan keberhasilan upaya 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 

tingkat lokal untuk mendorong proses 

replikasi ProKlim.  

Meningkatkan pengembangan dan 

penerapan teknologi tepat guna yang 

mendukung upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim di tingkat loka.  

Content 

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran  

pelaksanaan ProKlim tahun 2030  






































