
Latar Belakang: Perubahan Iklim dan 
Tantangan Pola Cuaca terhadap Petani di 
Imogiri

Ratusan petani yang tinggal di desa Selopamioro, 
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Indonesia, 
harus menghadapi dampak negatif dari perubahan 

iklim terhadap mata pencaharian mereka. Pola curah 
hujan yang tidak teratur menyebabkan meluasnya gagal 
panen. Para petani padi secara tradisional mengikuti 
siklus pertanian berdasarkan curah hujan dari Desember 
ke Januari, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, hujan 
jarang turun pada periode ini sehingga panen drastis 
berkurang. Untuk para petani tembakau, hujan datang 
lebih awal. Menanam tembakau di musim kemarau 
adalah praktik lazim untuk tanaman ini, tetapi dalam 
beberapa tahun terakhir curah hujan bervolume tinggi 
muncul setelah tanam, menyebabkan turunnya kualitas, 
demikian pula harga tembakau.

Petani lokal menghadapi ketidakpastian dalam hal 
waktu yang tepat untuk memulai musim tanam. Selama 
ini mereka mengandalkan pengetahuan tradisional 
untuk meramal cuaca – disebut “Pranotomongso” 

– berdasarkan tanda-tanda alam. Sebagai contoh, 
munculnya kawanan kunang-kunang adalah awal dari 
datangnya musim hujan, dan sebagai tanda bagi para 
petani untuk bersiap-siap menanam. Saat ini, petani 
lokal tidak lagi menganggap kunang-kunang sebagai 
binatang yang menandai awal musim hujan.

Para petani juga mencoba mengandalkan ramalan 
cuaca yang diberikan oleh Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Meski demikian, 
metode ramalan konvesional juga gagal untuk 
memberikan panduan andal untuk melihat pola cuaca. 
Dalam banyak kasus, para petani mengikuti ramalan 
cuaca BMKG yang meramalkan hujan, karena itu 
mereka mulai menanam, namun yang kemudian tak 
banyak curah hujan yang turun sehingga mereka 
gagal panen. 

Gagal panen dan tekanan ekonomi yang menghimpit 
mendorong orang-orang untuk mengeksploitasi hutan 
terdekat, mendorong deforestasi, konversi lahan, dan 
hilangnya keanekaragaman hayati. 

Universitas Gadjah Mada, dengan dukungan UNESCO 
dalam kerangka hibah dari Pemerintah Indonesia 

dipasarkan. Mereka juga mulai membuat makanan 
ringan dari berbagai jenis sayuran dan menghitung biaya 
produksi untuk membuat rencana usaha. 

Para petani di lokasi proyek berpartisipasi dalam 
kegiatan Gerakan Irigasi Bersih. Salah satu kegiatan 
diselenggarakan sebagai acara publik bernama 
“Mapag Toya”. Kata dalam bahasa Jawa ini berarti 
“menjemput air” sebagai lambang awal dari musim 
tanam tahun 2017. Pada acara ini para petani, 
pemerintah daerah, Universitas Gadjah Mada dan 
sektor swasta mengambil bagian dalam membersihkan 
bendungan air dan kanal irigasi. Dimensi spiritual dalam 
bentuk doa juga digabungkan dalam acara ini. Kepala 
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
(BKP3) dari Kabupaten Bantul, Ir. Pulung Haryadi, 
M.Sc, menyatakan: “semoga air dari kanal irigasi dapat 
bermanfaat bagi para petani untuk panen yang optimal.”

Langkah Menuju Keberlanjutan 

Kuliah Kerja Nyata
Universitas Gadjah Mada akan mengirim mahasiswa-
mahasiswa mereka melalui program Kuliah Kerja Nyata 
universitas untuk terus melakukan pendampaingan 
bagu masyarakat di lokasi proyek. 

Air dan Irigasi
Gerakan Irigasi Bersih akan melanjutkan pembersihan 
air bendungan dan kanal irigasi dua bulan sekali. 
Dalam waktu dekat, mereka juga akan merencanakan 
pembuatan sistem pengelolaan limbah. 

Peningkatan Produksi Makanan 
Petani perempuan tengah meningkatkan kualitas produk 
mereka agar memenuhi kualifikasi sertifikasi PIRT. Setelah 
sertifikasi diperoleh, produk mereka akan dijual di outlet 
pemasaran yang telah dibangun melalui proyek ini. 
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Agrowisata
Pemerintah daerah, komunitas lokal, dan Universitas 
Gajah Mada melanjutkan perencanaan untuk 
pengembangan agrowisata di kawasan tersebut. 
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untuk mengatasi dampak sosial perubahan iklim di 
Indonesia, membantu komunitas lokal di dua desa, 
yakni Desa Selopamioro dan Terong, untuk mengatasi 
dampak sosio-ekonomi dari perubahan iklim. 

Intervensi: Desain Ilmu Pengetahuan 
Berkelanjutan

1. Pengembangan Kapasitas untuk 
Memitigasi Dampak Perubahan Iklim 

 Universitas Gadjah Mada mengadakan pelatihan 
untuk petani lokal mengenai perubahan iklim 
dan dampaknya terhadap lingkungan, dengan 
fokus khusus terhadap ramalan cuaca untuk 
menentukan masa tanam. Sebagai respon atas 
kesulitan peramalan cuaca, Universitas Gadjah 
Mada mengembangkan alat peramalan cuaca 
khusus bagi desa-desa tempat lokasi proyek. 
Alat tersebut akan mengumpulkan data dari 
lokasi untuk menghasilkan ramalan cuaca. Petani 
lokal nantinya dapat mengakses ramalan melalui 
aplikasi Android. Ide untuk menghubungkan 
ramalan cuaca ke Aplikasi Android adalah atas 
dasar pertimbangan banyaknya petani lokal yang 
menggunakan ponsel pintar berbasis Android. 

2. Pengembangan Kapasitas Pertanian 
Hutan Terpadu

 Untuk meminimalkan risiko gagal panen karena 
variasi iklim, petani lokal menerima pelatihan 
mengenai sistem pertanian hutan terpadu, 
termasuk jenis-jenis tanaman yang cocok di 
wilayah tersebut, jumlah air yang dibutuhkan, dan 
metode penanaman serta pemeliharaan. Pelatihan-
pelatihan ini langsung dilakukan di lapangan. 
Penggantian jenis tanaman juga mulai diterapkan, 
termasuk penanaman jahe merah, yang bisa 
memberikan pendapatan lebih tinggi bagi para 
petani dibandingkan menanam singkong.

3. Ketersediaan Air untuk Mendukung 
Pertanian Hutan Terpadu

 Universitas Gadjah Mada memfasilitasi 
pembangunan jaringan antara petani lokal di 
lokasi proyek dengan Gerakan Irigasi Bersih 
(GIB). Gerakan ini didukung oleh asosiasi 

organisasi petani terdiri dari 43 kelompok 
petani. Gerakan ini mempromosikan pertukaran 
pengetahuan dan praktik dalam lima bidang : (1) 
penyadaran dan pemberdayaan, (2) kampanye, 
(3) pengembangan partisipasi masyarakat, (4) 
pengembangan manajemen sampah, dan (5) 
penjagaan dan pembersihan jaringan irigasi. 
Upaya menghubungkan petani lokal di lokasi 
proyek dengan asosiasi kelompok tani, menjadi 
sarana berbagi ilmu dan dukungan antar sesama 
pegiat dalam isu air dan irigasi.

4. Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan 
Makanan untuk Mendukung Pertanian 
Hutan Terpadu dan Agrowisata

 Pelatihan mengenai pengolahan dan pengemasan 
makanan diberikan kepada tujuh kelompok tani 
perempuan untuk memberi nilai tambahan pada 
produk pertanian agar dapat dijual dengan harga 
yang lebih tinggi supaya mereka bisa mendapatkan 
penghasilan yang lebih baik. Beberapa perempuan 
petani tersebut telah memproduksi keripik yang 
terbuat dari singkong atau sayur lainnya, tetapi 
tidak untuk dikonsumsi umum. Petani lainnya 
telah menjual produk mereka, tetapi tidak secara 
teratur, dengan jumlah terbatas, tanpa standarisasi 
mutu, dan dengan harga yang amat rendah. Oleh 
karenanya, pelatihan dari Universitas Gadjah Mada 
bertujuan meningkatkan kapasitas para petani 
perempuan untuk memproduksi makanan ringan 
berkualitas tinggi dengan kemasan menarik. Selain 
itu, tim Universitas Gadjah Mada akan membantu 
kelompok petani perempuan untuk mendapatkan 
sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 
dari Dinas Kesehatan Kabupaten.

5. Manajemen Ternak
 Higienitas dan sanitasi adalah kriteria penting untuk 

produksi pangan industri rumah tangga, begitu 
juga dengan turisme. Pada awal proyek, standar 
higienitas dan sanitasi masih kurang di lokasi proyek. 
Kandang ternak masih kotor dengan kotoran dan 
tidak diproses. Hal ini bukan kondisi layak untuk 
mengoperasikan produksi pangan industri rumah 
tangga di dekat lokasi tersebut dan tidak memenuhi 
kualifikasi sertifikasi PIRT. Universitas Gadjah Mada 
membantu petani lokal merintis kandang komunal 
yang dapat digunakan peternak bersama-sama 
untuk memelihara ternak mereka. Kotoran hewan 
yang dihasilkan akan diproses sebagai kompos 
dan biogas, untuk digunakan para petani sendiri 
sebagai cara berhemat, atau untuk dijual untuk 
memberikan penghasilan tambahan.

6. Agrowisata
 Lokasi proyek memiliki potensi besar untuk 

agrowisata. Banyak spot di wilayah tersebut 
sering digunakan untuk lokasi perfilman, foto pra-
pernikahan, dan rekreasi. Sayangnya tidak ada 
biaya yang masuk ke kas warga dan masyarakat 
setempat tidak memetik keuntungan. Sementara 

itu, terdapat peluang untuk menghasilkan 
pendapatan melalui agrowisata. Oleh karenanya 
Universitas Gadjah Mada memfasilitasi diskusi 
dengan lembaga pemerintah daerah dan 
masyarakat setempat dalam mengembangkan 
lokasi agrowisata. Fase perencanaan sedang 
berlangsung untuk mengidentifikasi tanaman-
tanaman/vegetasi di sepanjang rute trekking, 
tanaman-tanaman/vegetasi yang berbasis musim 
dan iklim; rehabilitasi dan konservasi lahan, dan 
produk potensial dari masyarakat. 

Menemukan Solusi: Para Pemangku 
Kepentingan dan Peran Mereka
Universitas

Universitas Gadjah Mada memfasilitasi diskusi-
diskusi formal dan informal antara pemerintah 
daerah, masyarakat sekitar dan sektor swasta untuk 
mengidentifikasi masalah sosial-ekonomi yang dihadapi 
oleh masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan 
tersebut. Universitas Gadjah Mada juga berperan dalam 
transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat 
– dengan pengembangan 
teknologi inovatif untuk 
peramalan cuaca 
yang dapat digunakan 
kelompok petani, dan 
dengan menawarkan 
teknologi yang tepat untuk 
pengolahan makanan 
pada petani-petani 
perempuan. Universitas 
Gajah Mada juga 
memberikan masukan-
masukan pada pemerintah 
desa mengenai solusi 
teknologi yang paling 
efektif untuk memenuhi 
kebutuhan petani lokal. 

Pemerintah Daerah

Pemerintah desa turut 
berpartisipasi dalam 
pelatihan, menyediakan 
tempat untuk rapat dan 
diskusi warga, juga lahan 
pertanian untuk tanaman 
pangan. Pemerintah desa 
juga menganggarkan 
alokasi dana untuk 
pembelian teknologi yang 
menunjang inisiatif pengolahan makanan.

Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal telah mendedikasikan diri mereka 
untuk pengembangan kapasitas, termasuk pertukaran 
pengetahuan dan keahlian antara kelompok tani. Mereka 

juga berkontribusi atas tenaga mereka dalam penerapan 
sistem pertanian hutan terpadu, membangun kandang 
komunal untuk ternak mereka, dan membersihkan irigasi. 

Sektor Swasta

Sektor swasta berkontribusi pada inisiatif ini melalui 
komitmen untuk menyediakan outlet pemasaran 

untuk makanan yang 
diproduksi oleh kelompok 
tani perempuan. Koran 
harian nasional Kompas 
memberikan pelatihan bagi 
para petani lokal mengenai 
jurnalisme warga dan 
pemanfaatan media sosial 
untuk sosialisasi informasi 
dan promosi produk 
lokal. Media lokal juga 
memainkan peran penting 
dalam pelaporan isu-
isu yang dihadapi petani 
lokal, serta kegiatan yang 
dilaksanakan oleh para 
petani.

Dampak
Proses pengembangan 
kapasitas telah mening-
katkan pengetahuan dan 
keahlian petani lokal. Jenis-
jenis tanaman pangan 
lain yang belum pernah 
ditanam kini telah ditanam 
di lahan oleh petani lokal. 

Mereka juga memiliki harapan 
baru terhadap pendapatan yang lebih baik dari kompos, 
biogas, produk makanan, dan agrowisata. Petani 
lokal telah mempersiapkan kandang komunal dengan 
membersihkan kandang dan menggali lubang-lubang 
untuk instalasi biogas. Para petani perempuan sekarang 
termotivasi untuk memproduksi makanan ringan untuk 

Para petani di lokasi proyek 
berpartisipasi dalam kegiatan 
Gerakan Irigasi Bersih. Salah 

satu kegiatan diselenggarakan 
sebagai acara publik bernama 

“Mapag Toya”. Kata dalam bahasa 
Jawa ini berarti “menjemput air” 

sebagai lambang awal dari musim 
tanam tahun 2017. Pada acara ini 
para petani, pemerintah daerah, 

Universitas Gadjah Mada dan sektor 
swasta mengambil bagian dalam 
membersihkan bendungan air dan 

kanal irigasi.


