
 

Adaptasi :  Penyesuaian dalam sistem alam atau sistem buatan manusia untuk 
menjawab rangsangan atau pengaruh iklim, baik yang bersifat 
aktual ataupun perkiraan, dengan tujuan mengontrol bahaya yang 
ditimbulkan atau memberikan kesempatan yang menguntungkan. 
Adaptasi dapat juga didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia 
menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim 
yang sudah atau mungkin terjadi. 

Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

: Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 
menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk 
keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang 
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 
konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 

Antropogenik : Sesuatu yang diakibatkan aktivitas manusia. 

Aspek Biofisik : Studi tentang fenomena biologis dengan menggunakan metode-
metode dan konsep-konsep fisika 

Bahaya/ 
ancaman 

: Potensi terjadinya bencana akibat ulah manusia atau alam yang 
dapat mengakibatkan kehilangan jiwa, kecelakaan, atau dampak 
lainnya seperti kerusakan dan kehilangan tempat tinggal, 
infrastruktur, pelayanan sosial serta sumber daya lingkungan.  

Baseline : Perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa 
intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang 
yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati atau 
disebut juga bussiness as usual baseline (BAU baseline). 

Climate Proof : Pembangunan atau pengembangan sistem kehidupan manusia 
yang sudah memperhitungkan perubahan faktor-faktor iklim 
sehingga sistem tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang 
diharapkan pada berbagai skenario kondisi iklim. 

Dampak 
Perubahan 
Iklim 

: Kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam 
bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik 
secara fisik, sosial, maupun ekonomi. 

DBD : Penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi virus Dengue.  

Desk Review : Meninjau penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahamann 
luas tentang suatu bidang. 

Diare : Penyakit berupa buang air besar dengan konsistensi cair (mencret) 
sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu hari (24 jam).  



Ekoregion : Wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, 
flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang 
menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 

Emisi : Zat yang dilepaskan ke atmosfer yang bersifat sebagai pencemar 
udara. 

Energi : Properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi 
fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat 
diciptakan maupun dimusnahkan 

Epidemiologi : Ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor 
yang terkait di tingkat populasi. 

Esensial :  Inti; pokok; penting; mendasar; hakiki 

Fisiologi : Ilmu dari salah satu cabang ilmu biologi yang berhubungan erat 
dengan pembahasan dan pelajaran keberlangsungan sistem 
kehidupan 

Framework : Sebuah piranti lunak untuk memudahkan para programmer 
membuat sebuah aplikasi web yang di dalam nya terdapat 
berbagai fungsi di antaranya plugin dan konsep untuk membentuk 
suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi. 

Generator : Sumber tegangan listrik yang diperoleh melalui perubahan energi 
mekanik menjadi energi listrik. 

Grid : Titik yang mengubungkan dua koordinat yang sama pada kiri dan 
kanan atau Bujur Timur (BT) dan pada bagian atas dan bawah peta 
atau Lintang Utara (LU) baik itu koordinat geografis ataupun 
koordinat UTM (Universal Transverse Mercator). 

Hydropower :  Teknik menghasilkan energi listrik menggunakan air yang 
berpindah/bergerak. Biasanya sumber air yang digunakan berasal 
dari sungai atau daratan tinggi seperti air terjun. 

Implementasi :  Suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun 
secara cermat dan rinci (matang). 

Indeks : Daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir 
buku, tersusun bedasarkan abjad yang memberikan informasi 
mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. 

Indikator : Statistik dari hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat 
membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, 
dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting 
dari suatu masyarakat. 



Kapasitas 
Adaptasi 

: Potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri 
dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim 
ekstrem, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah. 

Kedaulatan : Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, 
masyarakat, atau atas diri sendiri. 

Kejadian Iklim 
Ekstrem 

: Kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu diluar 
kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi. 

Kerentanan : Kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif 
yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya 
kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.  

Keterpaparan  Keberadaan manusia, sumber penghidupan, spesies/ekosistem, 
fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau 
aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat 
mengalami dampak negatif. 

Malaria : Penyakit menular yang disebabkan oleh parasite Plasmodium.  

Metabolisme : Semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk 
yang terjadi di tingkat sel. 

Mitigasi : Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana.  

Model Iklim : Persamaan yang dapat menjelaskan perubahan dinamika sistem 
iklim pada atmosfer, aspek fisika, kimia dan biologi yang saling 
berinteraksi mempengaruhi. 

Neraca Air : Menghitung besarnya aliran air yang masuk dan keluar dari sebuah 
sistem. 

Pembangunan 
Berkelanjutan 

: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 
mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. 

Perubahan 
Iklim 

: Berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung 
oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi 
atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah 
yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

Peta Jalan 
(roadmap) 

: Panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi 
pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan adaptasi perubahan 
iklim dalam upaya pencapaian NDC Indonesia. 

Pneumonia : Infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong 
udara di salah satu atau kedua paru-paru.  



Prevalensi :  Jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, 
gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo waktu 
dihubungkan dengan besar populasi dari mana kasus itu berasal. 

Produktivitas : Suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya 
diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. 

Program 
Kampung Iklim 

: Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan 
keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk 
melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta 
memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. 

Proyeksi : Gambar suatu benda yang dibuat rata (mendatar) atau berupa 
garis pada bidang datar 

Resiliensi  Kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk 
mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, 
struktur, dan kapasitasnya. 

Risiko : Kemungkinan kerusakan maupun kehilangan pada jiwa, harta 
benda dan/atau lingkungan yang dapat terjadi apabila ancaman 
dari bahaya menjadi kenyataan, termasuk tingkat keparahan yang 
perlu diantisipasi. 

Risiko Iklim : Potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi 
antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya. 

Sensitivitas : Tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif 
terhadap rangsangan iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan 
sosial ekonomi. 

Skenario Iklim : Representasi kondisi iklim di masa depan yang disusun 
berdasarkan luaran model-model iklim yang dibangun untuk 
mempelajari konsekuensi pengaruh antropogenik perubahan iklim 
dan seringkali digunakan sebagai masukan untuk model-model 
dampak iklim. 

Terrestrial : Terkait dengan tanah atau permukaan tanah 

Tren : Rangkaian rekam jejak suatu kondisi (misal: cuaca dan iklim; 
ekonomi; jumlah kejadian penyakit) dalam bentuk grafik dengan 
kecondongan untuk mengarah ke atas (uptrend) atau ke bawah 
(downtrend) 

 


