
Aksi Ilmu Pengetahuan Berkelanjutan:
Mendukung Strategi Indonesia untuk Mengatasi Dampak 
Sosial Perubahan Iklim

Beberapa Tantangan Sosio-Lingkungan

Di desa Alahan Panjang yang terletak di Kabupaten 
Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdiri 
Pesantentren Muhammad Nasir. Pesantren 

tersebut menyediakan tempat bernaung dan pendidikan 
bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Para guru 
serta siswa-siswi yang berjumlah sekitar 500 orang 
dari tingkat SMP sampai dengan SMA, tinggal di sini. 
Memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka kadangkala 
merupakan tantangan. Terlebih lagi ketika para siswa 
naik kelas dan hendak lulus, pesantren menghadapi 
tantangan dalam hal menyediakan dana untuk biaya 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pesantren 
bergantung pada pertanian dari lahan yang dimilikinya. 
Sekitar 10 hektar lahan diberikan kepada pesantren 
sebagai hibah dari masyarakat sekitar. Meski demikian, 
hanya sebagian kecil dari lahan sumbangan tersebut 
yang digarap. Sebagian lahan ini dalam kondisi kritis 
karena praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan 

sehingga mendorong terjadinya deforestasi dan 
degradasi lahan, akibatnya lahan tersebut tidak dapat 
digunakan pesantren untuk lahan pertanian. 

Deforestasi dan degradasi lahan membawa dampak 
pada mata pencaharian masyarakat lokal, menyebabkan 
produktivitas lahan pertanian dan pendapatan 
menurun. Dampak buruk terhadap sumber daya alam 
dan lingkungan telah menyebabkan kekeringan, banjir 
dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Intervensi: Desain Ilmu Pengetahuan 
Berkelanjutan 
Dalam kerangka proyek Mendukung Strategi Indonesia 
Mengatasi Dampak Sosial Perubahan Iklim (Supporting 
Indonesia’s Strategies to Address the Social Implications 
of Climate Change), dengan dana dari pemerintah 
Indonesia dalam bentuk hibah, Kantor UNESCO 
Jakarta dan Universitas Andalas mengembangkan 
proyek percontohan menggunakan pendekatan Ilmu 

Basri, guru pesantren Muhammad Nasir mengatakan, 
“Pertama-tama, masyarakat setempat tidak tahu bahwa 
pohon eukaliptus dapat ditanam di lahan mereka. Setelah 
diinformasikan oleh Universitas Andalas, kami tetap 
merasa ragu karena pohon-pohon tersebut tidak pernah 
ditanam di daerah ini karena posisi geografis 1.600 m di 
atas permukaan laut dan suhu antara 18-23 °C. Tetapi, 
kami mulai menanam pohon itu, dan terima kasih pada 
Universitas Andalas, sekarang kami benar-benar yakin 
bahwa di sini bisa ditanami pohon eukaliptus.” Saat ini 
sekitar 10.000 pohon eukaliptus telah ditanam di sana. 

Manfaat CLAC dapat dirasakan baik oleh komunitas 
maupun universitas. Selain meningkatkan kapasitas para 
pemangku kepentingan lokal, CLAC juga membantu 
mahasiswa Universitas Andalas dengan cara memberi 
pengalaman langsung dalam agribisnis, khususnya 
dalam mengelola sistem pertanian terintegrasi. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Meldy Eka Putra, 
lulusan Fakultas Pertanian 2016, “Saya belajar mengenai 
sistem pertanian terintegrasi di kelas, dan saya belajar 
menerapkan sistem pertanian terintegrasi di Community 
Learning and Action Center.”

Langkah Menuju Berkelanjutan
Kebijakan

Sebagai upaya untuk melembagakan model pene-
rapan ilmu pengetahuan berkelanjutan, Universitas 
Andalas akan terus menyediakan bantuan teknis bagi 
pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan 
Peraturan Daerah tentang Sinergi dan Kemitraan 
Pembangunan Berkelanjutan. 

Pemasaran Produk Pertanian

Strategi pemasaran untuk menjual biogas dari 
hasil ternak sapi serta pemasaran produk-produk 
pembibitan sedang dalam tahap pengembangan. 

Ekoturisme

Lokasi proyek memiliki potensi untuk ekoturisme yang 

dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat 
setempat. Universitas Andalas bekerjasama dengan 
pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan sektor 
swasta, tengah merencanakan pembangunan 
taman tekno dengan rute trekking dilengkapi fasilitas 
pendukung lainnya untuk mempromosikan peluang 
ekoturisme. 

Kampanye bagi Pemuda untuk Tinggal di Desa 

Universitas Andalas akan terus mempromosikan 
pertanian sebagai pekerjaan yang menguntungkan 
dengan potensi masa depan yang baik untuk generasi 
muda petani, agar mereka tidak berpindah ke kota. 

Kasus yang Menjadi Fokus: Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat – Proyek 
Penghidupan Hijau, Pendidikan Hijau

SOLOK
( Provinsi Sumatera Barat )

  Saya belajar mengenai sistem 

pertanian terintegrasi di kelas, dan 

saya belajar menerapkan sistem 

pertanian terintegrasi di Community 
Learning and Action Center.  

Meldy Eka Putra, lulusan Fakultas 
Pertanian, Universitas Andalas
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Pengetahuan Berkelanjutan. Proyek ini dirancang untuk 
meningkatkan kapasitas komunitas setempat dan 
pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah 
lingkungan dan sosio-ekonomi yang saling kait-mengait 
akibat deforestasi dan degradasi lahan. 

Pada masa lalu beberapa upaya dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi 
lahan yang timbul di sekitar desa, namun upaya tersebut 
menggunakan pendekatan teknokratis yang berfokus 
pada solusi lingkungan, seperti rehabilitasi fisik lahan. 
Tanpa perhatian memadai terhadap masyarakat dan 
kebutuhan sosio-ekonomi mereka, solusi-solusi yang 
hanya melihat dari satu dimensi saja tidak membawa 
dampak yang berkelanjutan. 

Pendekatan yang baru berupaya untuk mengatasi 
kebutuhan masyarakat serta isu-isu lingkungan yang 
mendesak secara bersamaan, dengan mengaitkan 
rehabilitasi lahan dan peningkatan mata pencaharian 
masyarakat setempat. Hal ini dicapai melalui pendekatan 
teori serta praktik yang mencakup pelatihan dan 
pendampingan oleh universitas guna menyusun sistem 
terintegrasi dengan elemen-elemen berikut:

	Ternak Sapi: Selain menghasilkan peluang 
penghasilan tambahan, kegiatan ini juga 
memproduksi kompos dari kotoran hewan yang 
dimanfaatkan untuk rehabilitasi lahan kritis. 
Di masa depan, biogas yang bernilai tambah 
juga dapat diproduksi dengan memanfaatkan 
kotoran tersebut. 

	Pembibitan Pohon-pohon Hutan dan 
Benih Kopi: Pembibitan benih pohon dan 
biji kopi memberikan keuntungan ekonomi 
dan pendapatan dalam jangka pendek. Benih 
dari tanaman lain juga diproduksi di tempat 
pembibitan, seperti cabai, kentang dan stroberi. 

	Penanaman Biji Kopi: Kopi adalah tanaman 
yang cocok untuk wilayah proyek (1.600 m di 
atas permukaan laut). Perkebunan kopi dapat 
membantu rehabilitasi lahan kritis sembari 
berkontribusi terhadap ekonomi setempat 
karena kopi dapat dipanen dua tahun setelah 
ditanam. 

	Menanam Pohon Eukaliptus: Pohon 
Eukaliptus adalah pohon cepat tumbuh yang 
cocok ditanam di lokasi proyek. Pohon-pohon 
ini bermanfaat terhadap rehabilitasi lahan kritis, 
dan berguna untuk menaungi bibit-bibit kopii. 
Dalam jangka panjang, pohon eukaliptus yang 
sudah dewasa dapat dijual untuk menyediakan 
bantuan keuangan bagi para santri di pesantren 
untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. 

	Model Percontohan: Pengalaman penerapan 
model ilmu pengetahuan berkelanjutan akan 
digunakan untuk mengembangkan kebijakan 
pemerintah daerah mengenai Sinergi dan 
Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan 
(SPSD), yang akan melembagakan pendekatan 
ilmu pengetahuan berkelanjutan dalam 
pembuatan kebijakan pemerintah daerah. 

Mencari Solusi: Para Pemangku 
Kepentingan dan Peran-peran Mereka

Universitas – Katalis untuk Menghasilkan dan 
Mentransfer Pengetahuan

Universitas Andalas adalah universitas setempat yang 
besar, berlokasi di kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatra 
Barat, dan dapat ditempuh dengan sejam perjalanan dari 
desa. Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan 
Pertanian (PATPKP) di Desa Alahan telah membangun 
sistem pertanian terintegrasi yang terdiri dari pertanian, 
peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, 
guna mensinergikan berbagai kegiatan pertanian 
untuk mencapai dampak yang lebih besar, khususnya 
untuk masyarakat dan petani lokal, seperti Pesantren 
Muhammad Nasir dan Kelompok Tani Harapan Baru. Saat 
ini, PATPKP berkomitmen untuk 1) sosialisasi teknologi; 2) 
penelitian dan pengujicobaan, 3) uji kompetensi pertanian, 
dan 4) menjadi pusat pembelajaran dan aksi (community 
learning and action center (CLAC)).

Dalam kerangka inisiatif Ilmu Pengetahuan Berkelanjutan 
yang diusung UNESCO, Universitas Andalas merespon 
masalah deforestasi dan degradasi lahan kritis yang dihadapi 
warga Pondok Pesantren. Pendekatan Ilmu Pengetahuan 
Berkelanjutan diterapkan untuk mencari solusi terpadu atas 

permasalahan lingkungan dan sosio-ekonomi. Pendekatan 
ini dirancang untuk membangun kerjasama antara berbagai 
pemangku kepentingan – pemerintah, sektor swasta, dan 
masyarakat sekitar dengan universitas yang bekerja sebagai 
katalis untuk aksi. 

Universitas menginisiasi konsultasi formal dan informal 
yang melibatkan pemerintah, 
masyarakat sekitar dan 
sektor swasta, dan 
memberikan pengetahuan 
baru pada masyarakat 
lokal mengenai aspek-
aspek teknis dari rehabilitasi 
lahan. Penyediaan pelatihan 
dan pendampingan 
yang terstruktur 
memungkinkan petani 
lokal untuk menerapkan 
metode pertanian baru 
berdasarkan pengetahuan 
dan pembuktian ilmiah. 
Teknologi relevan, didanai 
oleh pemerintah, disediakan 
dalam CLAC untuk 
mendukung kegiatan-
kegiatan pertanian. Para 
mahasiswa Universitas 
Andalas secara aktif 
berpartisipasi dalam 
pelatihan dan membantu 
mengelola kegiatan pertanian 
dan peternakan di CLAC, sebagai cara untuk memperluas 
inisiatif sekaligus mempromosikan kewirausahaan. 

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Solok bermitra dengan Universitas 
Andalas untuk mengembangkan Peraturan Daerah 
mengenai Sinergi dan Kemitraan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan. Peraturan ini akan melembagakan model 
Ilmu Pengetahuan Berkelanjutan dalam pembangunan 
daerah. Selain itu, pemerintah daerah menyadari 
pentingnya pendekatan ini, telah berkomitmen untuk 
menyediakan 1.000 hektar lahan yang terletak di tiga 
desa untuk mereplikasikan sistem pertanian terintegrasi. 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
telah mengontribusikan instrumen pengawas 
cuaca di CLAC, yang berguna untuk 
menentukan masa tanam bagi masyarakat. 

Masyarakat Sekitar

Masyarakat sekitar, khususnya Pesantren 
Muhammad Nasir, telah meminjamkan lahan 
mereka untuk proyek percontohan. Mereka 
juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan-
kegiatan konsultasi demi mengidentifkasi 
prioritas dan tantangan terhadap mata 
pencaharian mereka. Sebagai penerima 
manfaat dari pendekatan Ilmu Pengetahuan 
Berkelanjutan, mereka telah memperluas 

basis pengetahuan tradisional mereka dengan metode 
dan keterampilan pertanian baru yang diberikan melalui 
pelatihan dan pendampingan universitas. Pesantren 
Muhammad Nasir dan Kelompok Tani Harapan Baru 
telah membersihkan semak belukar di area yang 
terkena dampak deforestasi dan degradasi lahan serta 
menggantinya dengan pohon-pohon eukaliptus dan bibit 

kopi. Sehari-harinya, mereka 
berkontribusi dalam 
pengelolaan pembibitan, 
pemeliharaan ternak, dan 
memproduksi pupuk organik 
dan pelet pakan ikan.

Sektor Swasta 

Sektor swasta, melalui 
Program Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility, CSR), 
telah menyediakan peralatan 
dan bibit untuk mendukung 
inisiatif tersebut. Perusahaan 
telekomunikasi BUMN, PT. 
Telkom, sebagai contoh, 
mendonasikan peralatan 
untuk kegiatan biogas di 
CLAC, juga memberikan 
bibit-bibit untuk rehabilitasi 
lahan. 

Dampak
Area yang mengalami deforestasi dan degradasi 
lahan di Desa Alahan telah mulai direhabilitasi, dengan 
dibukanya lahan semak belukar dan ditanamnya pohon 
eukaliptus dan bibit kopi seluas 4 hektar. Pohon-pohon 
eukaliptus secara cepat bertumbuh dari 30 cm ketika 
ditanam menjadi 1 m dalam jangka waktu 3 bulan. 
Masyarakat sekitar, khususnya pesantren menjadi 
memimpin proses ini.  Mereka mengizinkan lahan 
mereka dimanfaatkan untuk penanaman bibit kopi dan 
pohon eukaliptus. Mereka juga mulai mempraktikkan 
ilmu dan keterampilan baru yang mereka peroleh dari 
pelatihan dan pendampingan Universitas Andalas. 

  Pertama-tama, masyarakat setempat tidak tahu bahwa 
pohon eukaliptus dapat ditanam di lahan mereka. Setelah 

diinformasikan oleh Universitas Andalas, kami tetap merasa 
ragu karena pohon-pohon tersebut tidak pernah ditanam di 

daerah ini karena posisi geografis 1.600 m di atas permukaan 
laut dan suhu antara 18-23 °C. Tetapi, kami mulai menanam 

pohon itu, dan terima kasih pada Universitas Andalas, sekarang 
kami benar-benar yakin bahwa di sini bisa ditanami pohon 

eukaliptus.  

Basri, Guru di Pondok Pesantren
Muhammad Nasir, Solok

Perubahan Transformatif dalam Paradigma
“Quadruple Helix”

Perubahan transformatif terjadi dalam paradigma yang disebut “quadruple 
helix” (empat lingkaran spiral), berdasarkan interaksi yang bersifat 
timbal-balik dan dinamis antar empat pelaku utama:
 Pemerintah: lokal, regional, nasional
 Ilmu Pengetahuan: pencipta ilmu pengetahuan, universitas
 Bisnis: sektor swasta
 Komunitas: masyarakat, asosiasi profesional, kelompok kepentingan

BISNIS

ILMU
PENGETAHUANPEMERINTAH

KOMUNITAS

 Warga negara
 Asosiasi   
 profesional
 Kelompok  
 kepentingan
 LSM

 Universitas
 Lembaga riset
 Lembaga ilmu  
 pengetahuan  
 lainnya

 Wirausaha lokal
 Perusahaan  
 nasional &  
 internasional

 Lokal
 Regional
 Nasional


