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PENDAHULUAN 
 
Peningkatan eskalasi perubahan iklim 
global yang terjadi dalam beberapa tahun 
terakhir, meningkatkan terjadinya risiko 
banjir, kekeringan dan badai. Panel antar 
pemerintah tentang perubahan iklim 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC)) pada tahun 2007 
memproyeksikan bahwa temperatur global 
yang meningkat akan menyebabkan 
meningkatnya kekeringan di pertengahan 
garis lintang dan garis lintang semi-kering, 
level air meningkat di banyak bagian dunia, 
peningkatan kerusakan yang ditimbulkan 
dari badai, dan wilayah pesisir yang banjir 
mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya 
(IPCC; 2007). 

Ancaman perubahan iklim mengancam 
proses Millennium Development Goals 
(MDG's), dari mereka yang kelaparan dan 
kesehatan untuk mereka, kelestarian 

lingkungan hidup dan pendidikan. 
Perubahan iklim telah merugikan 
masyarakat miskin dan rentan dan 
dukungan tambahan sangat diperlukan 
untuk mengatasi kebutuhan adaptasi yang 
paling mendesak di negara-negara miskin 
dan paling rentan. Di samping dana skala 
besar yang diperlukan untuk mendukung 
negaranegara miskin dan rentan, 
mempersiapkan masyarakat untuk 
beradaptasi dengan perubahan iklim dalam 
jangka panjang menjadi isu utama lainnya. 

Perubahan iklim meningkatkan risiko 
bencana dalam beberapa cara. Hal itu 
merubah besaran dan frekuensi peristiwa 
ekstrim (yang berarti bahwa respon 
mengatasi dan mekanisme dan perencanaan 
ekonomi untuk bencana berdasarkan pada 
kerentanan masa lalu mungkin tidak lagi 
cukup) (Sperling dan Szekely, 2005). 
Perubahan rata- rata kondisi iklim dan 
variabilitas iklim, yang mendasari 
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mempengaruhi faktor-faktor risiko, dan 
menghasilkan ancaman baru, bagi daerah 
yang mungkin tidak memiliki pengalaman 
dalam menanganinya. 

Dengan berbagai masalah seperti di atas, 
maka perlu dilakukan penanganan 
perubahan iklim dan manajemen  bencana 
berbasis masyarakat secara terintegrasi, 
karena ketika kebijakan adaptasi perubahan 
iklim dilakukan dengan langkah-langkah 
yang efisien dan efektif, maka hal tersebut 
akan membangun upaya Pengurangan 
Risiko Bencana yang ada (PRB). 
Disamping itu perlu dilakukan peningkatan 
tingkat koordinasi strategis antara 
perubahan iklim dan manajemen  risiko 
bencana masyarakat dapat menghasilkan 
manfaat seperti : (1) pengurangan kerugian 
terkait dengan iklim, melalui pelaksanaan 
PRB yang lebih luas terkait dengan 
adaptasi; (2) meningkatkan efektivitas dan 
keberlanjutan dari kedua pendekatan 
adaptasi dan PRB; dan (3) lebih efisien 
penggunaan keuangan, sumber daya 
manusia dan sumber daya alam. 

Selanjutnya berdasarkan dari latar belakang 
masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
tujuan dari penelitian adalah : (1) 
melakukan identifikasi data dan menyusun 
peta resiko dan rawan bencana masyarakat 
(studi kasus di desa Lanjaran) yang 
dimaksudkan identifikasi terhadap potensi 
bencana yang mengancam masyarakat; (2) 
membangun model integrasi manajemen 
pengurangan resiko bencana dan adaptasi 
perubahan iklim berbasis local wisdom dan 
local knowledge dan (3) membuat teknologi 
informasi untuk pembelajaran masyarakat 
terkait tentang integrasi manajemen 
pengurangan resiko bencana dan adaptasi 
perubahan iklim berbasis local wisdom dan 
local knowledge. 
 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini mengacu pada berbagai 
teknik yaitu pengumpulan data, termasuk 
tinjauan literatur secara menyeluruh, 
transet, indept interview, melakukan 
review secara global terkait isu 
Penanganan Resiko Bencana dan Climate 
Change Adaptation. Penelitian ini 
difokuskan pada Desa Lanjaran Kecamatan 

Musuk, Kabupaten Boyolali, yang dipilih 
sebagai contoh situasi di Indonesia karena 
berlatar belakang proses mitigasi bencana, 
survival, dan adaptasi lingkungan, ekses 
yang ditimbulkan dari erupsi gunung 
Merapi. Perubahan iklim yang terjadi 
memiliki dampak signifikan sebagai 
pemicu timbulnya bencana ikutan lainnya, 
tanah longsor, banjir, rawan pangan, dan 
lainnya, yang mengancam keselamatan 
manusia. Selanjutnya rangkaian aktivitas 
kegiatan yang dilakukan dan indikator 
pencapaian dalam dalam setiap tahap 
kegiatan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) kegiatan pengambilan data dan 
penyusunan peta rawan bencana 
masyarakat di desa Lanjaran; (2) 
assessment terhadap model pengelolaan 
bencana masyarakat berdasarkan local 
knowledge dan local wisdom; (3) 
identifikasi model adaptasi masyarakat 
terhadap perubahan iklim; (4) membangun 
model integrasi manajemen pengurangan 
resiko bencana dan adaptasi perubahan 
iklim; dan (5) melakukan kegiatan 
pembelajaran kepada masyarakat dengan 
berbasis IT tentang integrasi manajemen 
pengurangan resiko bencana dan adaptasi 
perubahan iklim yang dihasilkan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Perubahan Iklim dan Bencana di Jawa 
Tengah  

Peta kejadian bencana di Indonesia tahun 
2002-2009 menunjukkan Provinsi Jawa 
Tengah merupakan wilayah dengan intensitas 
bencana tertinggi di Indonesia, disusul 
propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Timur dan Aceh (BNPB, 2012).  

Menurut BPBD, Jawa Tengah merupakan 
propinsi yang rawan bencana, baik secara 
fisiografis, geografis, geologis, hidrologis 
maupun demografis. Jawa Tengah berdekatan 
dengan zona tumbukan lempeng yang rentan 
terhadap gempa tektonik. Terdapat busur 
gunung berapi yang tumbuh pada zona lemah 
sehingga terdapat beberapa gunung berapi 
diatasnya. Kondisi iklim tropis yang terletak 
antara 5o40'-8o30' LS dan antara 108o30'-
111o30' BT menjadikan potensi dan ancaman 
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bencana berupa banjir, kekeringan, kebakaran 
lahan dan badai angin.  

Di samping itu, Jawa Tengah memiliki 
sebagian wilayah dengan kemiringan yang 
cukup signifikan, bahkan diketahui ada 12% 
lahan yang memiliki tingkat kemiringan lebih 
40%. Kondisi ini menimbulkan rawan 
terjadinya tanah longsor. Selain itu di Jawa 
Tengah ada 6 DAS yang berada dalam 
kondisi kritis. Degradasi lahan dan rusaknya 
fungsi hidrologis DAS menyebabkan banjir 
di daerah hilir. 3 DAS yang berada dalam 
kondisi paling kritis berturut-turut: DAS 
Citanduy, Serayu dan Luk Ulo; DAS 
Bengawan Solo dan DAS Jratun Seluna. 
Curah hujan yang tinggi yang terjadi selama 
kurun satu dasawarsa terakhir menyebabkan 
potensi bencana di Jawa Tengah menjadi 
berlipat ganda.  

Kejadian bencana propinsi di Jawa Tengah 
selama 4 tahun terakhir (2008-2011), telah 
terjadi sebanyak 2757 kejadian bencana 
selama tahun 2009 – 2011, dengan rincian : 

- Tahun 2008 sebanyak 710 kejadian 

- Tahun 2009 sebanyak 580 kejadian  

- Tahun 2010 sebanyak 689 kejadian 

- Tahun 2011 sebanyak 778 kejadian                                                      

Kejadian bencana terus meningkat selama 
tiga tahun terakhir, dari tahun 2009 ke tahun 
2010 naik sekitar 16 %. Sedangkan pada 
tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sekitar 
13%. Sehingga rata-rata terjadi peningkatan 
kejadian bencana di Jawa Tengah sebanyak 
14,5%.   

Selama tahun 2009-2011, dari 2047 kejadian 
bencana tersebut, kejadian bencana paling 
banyak adalah banjir (450 kejadian), disusul 
tanah longsor (355 kejadian) dan kemudian 
wabah penyakit dan epidemi (349 kejadian). 
Kejadian yang banyak menyita perhatian di 
wilayah Jawa tengah selama setahun terakhir 
diantaranya adalah: banjir lahar dingin yang 
telah merusak sejumlah fasilitas umum di 
Magelang, Klaten dan Boyolali yang terjadi 
pasca erupsi Merapi akhir 2010 hingga saat 
ini; serta banjir bandang yang melanda 
wilayah Pati, Kudus, Batang, Demak dan 
Pekalongan pada akhir 2011 yang telah 
merendam sejumlah kawasan, dan 

menyebabkan sejumlah sawah rusak dan 
bahkan puso. 

Perubahan Iklim dan Bencana di Boyolali 

Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, 
Kabupaten Klaten merupakan daerah paling 
banyak mengalami kejadian bencana. 
Tercatat selama 4 tahun terakhir terjadi 
sebanyak 322 kejadian. Selanjutnya, yang 
kedua adalah Kabupaten Boyolali dengan 192 
kejadian bencana, diikuti Kota Semarang 
sebanyak 182 kejadian bencana. Berdasarkan 
hasil monitoring menunjukkan bahwa trend 
bencana di Kabupaten Boyolali selama 4 
tahun terakhir (2008-2011) semakin 
meningkat. Ada beberapa kejadian utama 
yang memiliki korelasi dengan persoalan 
perubahan iklim dan bencana musiman 
(erupsi Gunung Merapi). 
 

 

Gambar 1. Kejadian bencana dampak 
perubahan iklim di Boyolali tahun 2008-2011 

 

Bencana Puting Beliung  

Bencana angin puting beliung 4 tahun 
terakhir menunjukkan tidak ada peningkatan 
intensitas walau demikian dampak yang 
ditimbulkan semakin besar dan luas. Selain 
menimbulkan kerusakan rumah masyarakat, 
ratusan hektar tanaman Jagung dan 
Tembakau rusak.  

Bencana Banjir 

Kejadian bencana banjir di Kabupaten 
Boyolali menunjukkan trend peningkatan dari 
tahun ke tahun. Bencana banjir ini tidak 
terlepas dari curah hujan dengan intensitas 
tinggi. Iklim ekstrim dengan intensitas curah 
hujan > 400 mm/bulan memiliki potensi 
terjadinya banjir atau tanah longsor. Jika 
diperhatikan selama kurun waktu 6 tahun 
(2006-2011) intensitas curah hujan dengan 
kategori tinggi dan sangat tinggi di kabupaten 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 

160 

 

Boyolali semakin meningkat, hal ini 
berdampak pada semakin meningkatnya 
kejadian banjir dan tanah longsor. Kejadian 
ini berimplikasi pada ratusan hektar pertanian 
masyarakat mengalami gagal panen, lahan 
puso, putusnya beberapa jembatan 
penghubung antar desa di beberapa 
kecamatan (Selo, Kemusu, Cepogo), dua dam 
rusak dan satu dam tertimbun (Selo), ratusan 
rumah masyarakat terendam (Juwangi dan 
Karanggede), jaringan pipa air bersih 
masyarakat rusak akibat banjir dan tanah 
longsor (Cepogo, Selo) dan kerusakan jalan 
desa atau penghubung antar desa.  

Erupsi Gunung Merapi 

Gunung Merapi merupakan salah satu 
gunung teraktif di dunia di jaman modern ini. 
Erupsi merapi terjadi setiap dua sampai lima 
tahun sekali dan wilayah sekitar gunung 
dikelilingi oleh pemukiman yang sangat 
padat. Wilayah kabupaten Boyolali 
merupakan salah satu wilayah yang masuk 
dalam kawasan Merapi. Dampak erupsi tahun 
2010 meninggalkan kerugian material, social, 
dan kehidupan masyarakat sekitar gunung 
Merapi. Pasca erupsi Merapi masih 
meninggalkan ancaman bencana lahar dingin. 
Dengan intensitas curah hujan yang tinggi 
pada tahun 2010 dan 2011 menimbulkan 
banjir lahar dingin yang menghancurkan 
jembatan, jalan, areal pertanian, dan rumah. 
Bahkan masyarakat di beberapa desa di 
Kecamatan Selo terisolir akibat putusnya 
jembatan penghubung antar desa dan 
kecamatan. Untuk dapat mencapai desa lain, 
masyarakat harus menempuh jalan memutar 
sejauh 7-8 km, atau tidak sedikit mereka yang 
menempuh resiko melewati jembatan yang 
putus dengan menuruni sungai setinggi 15 m 
dan melewati aliran deras air sungai.  

Hama Penyakit 

Berdasarkan hasil monitoring, selama kurun 
waktu 4 tahun terakhir ini, kejadian wabah 
penyakit mengalami kecenderungan 
meningkat. Beberapa kasus yang dapat 
diidentifikasi adalah ratusan hektar beberapa 
tanaman mengalami gagal panen seperti 
jagung, umbi, padi, pisang dan lainnya. 
Serangan hama semakin meningkat dari 
tahun ke tahun, hama wereng, tikus, kutu 
putih dan Janggel. Sedangkan hama kera 
menjadi ancaman baru akibat habitat mereka 

rusak dampak erupsi gunung Merapi. Selain 
tanaman, penyakit menyerang hewan ternak 
seperti sapi terkena penyakit antrax dan 50% 
ikan lele yang siap panen terjangkit penyakit 
kuning. Kondisi ini ekses dari perubahan 
iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim serta 
perubahan lingkungan.  

Dampak Perubahan Iklim di Desa 
Lanjaran Kecamatan Musuk 

Desa Lanjaran yang berada  di wilayah 
Kecamatan Musuk, berada di lereng gunung 
merapi dan berada pada ketinggian di atas 
700 dpal. Typologi kondisi topografi di desa 
ini lebih dari 60%nya adalah berbukit dan 
kurang dari 40% adalah berombak. Kondisi 
desa dengan typology demikian biasanya 
batas-batas desa ditentukan dan dibentuk 
berdasarkan batas-batas fisik alam, misalnya 
sungai, igir maupun tebing atau jurang. Alur 
sungai yang lewat di Desa Lanjaran ini 
kebanyakan berbentuk ‘V’ dan sangat curam 
pada dinding tepi sungainya. Bentukan igir 
yang ada linier menurun menuju kaki 
gunung, bentuk igir yang ada tidak begitu 
jelas karena adanya vegetasi penutup. 

Eksistensi desa yang berada di vulkan, 
kondisi tanahnya biasanya subur dan porus, 
sehingga tanaman mudah tumbuh, 
berkembang dan hidup subur. Di wilayah ini 
tanaman-tanaman yang biasa tumbuh dan 
mudah di temui di daerah pegunungan pada 
ketinggian diatas 600 dpal juga dengan 
mudah ditemui di Desa Lanjaran ini, 
sedangkan tanaman pertanian dan perkebunan 
yang banyak dijumpai di desa ini adalah 
jenis-jenis tanaman bunga khususnya mawar. 
Sedangkan tanaman perkebunan yang mudah 
ditemui dan menjadi andalan masyarakat 
seperti cengkeh, tembakau, jagung, dan cabe. 

Sifat porus pada tanah di daerah ini yang 
terkadang menguntungkan tetapi kadang 
tidak menguntungkan, menguntungkan ketika 
air over flow dengan sifat tanah yang porus, 
air menjadi mudah meresapkan air dan 
hilang, dengan mudahnya air meresap 
menjadikan tanah banyak mengandung dan 
menyimpan air selain itu kemungkinan terjadi 
banjir permukaan menjadi kecil. Di bidang 
pertanian sifat tanah porus kadang diperlukan 
pada saat bercocok tanam seperti cabe dan 
tembakau yang memerlukan tanah yang tidak 
jenuh air. Dampak negatif dari tanah porus di 
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pegunungan adalah ketika hujan deras dan 
tanah mengalai jenuh air, hal ini akan 
memudahkan terjadi mass-movement 
(longsor) ketika vegetasi pengikat yang ada 
hanya memiliki jenis akar tungga yang 
dangkal (tanaman baru/muda). 

Dengan kondisi tanaman yang mudah tumbuh 
subur di desa ini menjadikan desa ini desa 
yang mengandalkan sumber kehidupannya 
dari sector pertanian, yang dalam berbagai 
kesempatan musim, masyarakat selalu 
memanfaatkan musim untuk menanam 
tanaman yang sesuai dengan musimnya. 
Sehingga masyarakat secara ekonomis dapat 
mengoptimalkan pemanfaatan lahannya 
untuk kepentingan ekonominya. Musim 
terakhir ketika tanaman tembakau telah lewat 
masyarakat memanfaatkan lahan dengan 
ditanami jagung dan setelahnya lahan 
dibiarkan karena tidak adanya ketersediaan 
air dalam tanah sama sekali (kelembaban 
tanah). 

Untuk musim musim kering seperti dalam 
bulan Juli sampai dengan September lahan 
biasanya dimanfaatkan untuk menanam 
tanaman yang tidak memerlukan air, 
misalnya jagung. Jagung yang punya masa 
tanam 86 hari sampai dengan 96 hari sering 
dimanfaatkan ditanam pada bulan Juli-
Agustus. Jadi setelah memasuki bulan 
Oktober-Nopember lahan pemanfaatannya 
digunakan untuk menanam padi tegalan 
(tadah hujan) 

Kebutuhan Air dan Pertanian 

Mata air Kali Lanjaran merupakan sebuah 
kompek sumber-sumber air yang terletak 
pada dasar sungai. Terdapat 4 mata air yang 
saling berdekatan satu sama lain yang 
berjarak 3 meter. Satu dari empat mata air 
yang mempunyai debit air cukup bayak, 
posisinya terletak didalam sebuah gua di 
lereng dasar sungai. Kolam penampungan 
dengan diameter 75cm dan mempunyai 
kedalaman 120cm, terdapat di dalam gua 
yang dibuat bangsa Jepang pada masa 
revolusi. Sedangkan tiga kolam kecil yang 
terletak pada dasar sungai di gali oleh 
masyarakat. 

Air yang terdapat pada ke empat bak 
penampungan berasal dari rembesan tebing 
sungai dan mempunyai debit yang cenderung 

kering pada musim kemarau. Sedangkan 
sungai dimana letak mata air Kali Lanjaran 
pada musim hujan merupakan sebuah sungai 
yang aliran airnya cukup deras. 

Sumber air yang ada di Desa Lanjaran 
pengelolaannya dilakukan sendiri oleh 
masyarakat. Yaitu dengan cara membatasi 
penggunaan mata air yang berada di dalam 
gua untuk kebutuhan konsumsi saja 
sedangkan mata air yang diluar gua boleh 
digunakan untuk kebutuhan non konsumsi. 
Pada musim kemarau, dimana terjadi 
kelangkaan air, masyarakat memperoleh air 
dari mata air Kali Lanjaran dengan mengantri 
sejak pukul 04.00 WIB. Untuk memperoleh 
air, masyarakat biasanya mengantri selama 2 
jam. Sedangkan untuk kebutuhan non 
konsumsi mereka mengunakan tiga kolam 
kecil yang terdapat di dasar sungai. Pada 
tahun 1996 masyarakat tidak lagi 
memanfaatkan mata air Kali Lanjaran 
dikarenakan pipa jaringan distribusi mata air 
pedut telah sampai desa mereka. Sehingga 
masyarakat tidak lagi mengambil air dari 
sumber air Kali Lanjaran. Saat ini mata air 
tersebut telah ditinggalkan, dan kondisinya 
menjadi cenderung terbengkalai. Namun saat 
ini jaringan pipa air dari Pedut sudah tidak 
berfungsi karena seringkali rusak, terutama 
pasca erupsi Gunung Merapi. Sehingga 
masyarakat memanfaatkan mata air yang 
berada di sekitar mereka. 

Dari tahun-tahun ke tahun kebutuhan air 
penduduk mengalami peningkatan baik untuk 
pemenuhan air bersih maupun 
pertanian/peternakan sebagian penduduk 
berinisiatif membeli air tangki walau dari segi 
harga memberi beban pengeluaran tersendiri. 
Peningkatan kebutuhan air ini disebabkan 
ternak peliharaan sapi semakin bertambah. 
Peningkatan jumlah populasi sapi di desa 
Lanjaran ini sejalan dengan kebutuhan air. 

Produksi Pertanian Masyarakat 

Selain peternakan, sector pertanian 
merupakan pekerjaan utama masyarakat. 
Berbagai macam sayuran, sebagai pilihan 
pertanian musiman, sedangkan perkebunan 
tanaman keras yang banyak dijumpai 
tanaman cengkeh. 

Kebutuhan air untuk pertanian oleh 
masyarakat tidak begitu merisaukan karena 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 

162 

 

dari kebiasaan dalam menghadapi musim 
kemarau, masyarakat selalu memanfaatkan 
musim dalam menyesuaikan pola bercocok 
tanam, ketika memasuki musim kemarau 
Desa Lanjaran memiliki potensi lahan kritis 
seluas 18,77 Ha dan lahan kritis seluas 
301,60 Ha. Ketika musim penghujan 
penduduk selalu memanfaatkan untuk 
bertanam sayuran sedangkan ketika sudah 
mulai memasuki musik kemarau meraka 
menanam tembakau, jagung dan cabe. Ketika 
benar-benar musim kemarau tiba dan berjalan 
sangat panjang seperti pada tahun 2009 
masyarakat terpaksa membiarkan lahannya 
kosong tidak ditanami apapun karena tidak 
tersedianya kebutuhan air untuk pertanian 
yang cukup. Untuk tanaman padi, masyarakat 
menggunakan model tadah hujan, sehingga 
sepenuhnya menggantungkan pada musim 
penghujan.  

Menurut Yokoyama (2003) dan Irawan 
(2003) penurunan produksi pangan dapat 
berbeda menurut jenis komoditas pangan dan 
beberapa factor (Irawan, 2006), yaitu: (1) 
tingkat kebutuhan air agar tanaman dapat 
tumbuh secara optimal, (2) resistensi tanaman 
terhadap keterbatasan suplai air, (3) tipe 
lahan (tegalan/sawah irigasi/sawah tadah 
hujan) yang dimanfaatkan untuk 
mengusahakan tanaman pangan, (4) pola 
tanam menurut musim tanam, dan (5) pola 
kejadian El Nino dan La Nina menurut bulan 
atau musim tanam.  
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Gambar 2. Curah Hujan dan Jumlah 
produksi pertanian padi, jagung, dan daun 

bawang di desa Lanjaran 

Hasil produksi pertanian khususnya Padi, 
Jagung dan Daun Bawang selama 6 tahun 
cukup fluktuatif, dengan kecenderungan 

semakin menurunnya produksi pertanian padi 
dan daun bawang. Tanaman padi, dengan 
terbatasnya sumber daya air di desa Lanjaran 
maka model pasokan air untuk irigasi melalui 
sistem tadah hujan. Jika diperhatikan jumlah 
produksi tanaman padi ladang cenderung 
konstan dari tahun 2004-2008 dengan jumlah 
produksi berkisar antara 119-145 ton, hanya 
pada tahun 2009 mengalami penurunan 
cukup drastic menjadi 42 ton atau sebesar 
103 ton dari tahun sebelumnya. Produksi padi 
hanya mencapai 6% dari total hasil produksi 
selama 6 tahun. Kecenderungan konstan hasil 
produksi komoditas padi ladang terjadi 
karena padi lading umumnya hanya 
diusahakan petani pada musim tanam Musim 
Hujan.  

Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan 
tanaman daun bawang adalah antara 300-
2500 mm/tahun (Deptan, 2007). Tamanan 
komoditas daun bawang di Lanjaran 
memenuhi kebutuhan iklim syarat tumbuh 
tanaman. Meski mengalami titik balik 
penurunan pada tahun 2007-2008 namun 
mengalami kenaikan jumlah produksi 
kembali pada tahun 2009. Hasil produksi 
jagung menunjukkan jumlah yang konstan 
pada tahun 2004-2006 dan peningkatan pada 
tahun 2008-2009. Namun pola yang sama 
dengan komoditas lainnya, pada tahun 2007 
semua komoditas mengalami penurunan tak 
terkecuali jagung. Hasil produksi jagung 
hanya mencapai 29 ton (1% dari total 6 
tahun). Tingkat curah hujan di atas 1500 
mm/tahun menunjukkan jaminan 
ketersediaan pasokan air sepanjang tahun 
bagi tanaman jagung.  
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Gambar 3. Curah hujan dan jumlah 
produksi pertanian cabe dan tembakau di 

desa Lanjaran 
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Syarat tumbuh tanaman tembakau 
membutuhkan curah hujan rata-rata 2000 
mm/tahun, dengan Suhu udara antara 21OC-
32OC. Pada saat penanaman curah hujan 
rendah dan tinggi pada saat pertumbuhan 
sampai dengan panen (Erwin dan Suyani, 
2000).  

Kondisi iklim desa Lanjaran memenuhi 
syarat tanam tembakau, dari hasil produksi 
pertanian menunjukkan hasil produkti 
tahunan tembakau cukup tinggi. Titik 
terendah produksi tanaman Tembakau pada 
tahun 2005 dengan jumlah 19,54 ton (0,01% 
dari total produksi selama 6 tahun).  

Curah hujan sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan produksi cabe. Curah hujan 
yang ideal untuk bertanam cabe adalah 1.000 
mm/tahun. Curah hujan yang rendah 
menyebabkan tanaman kekeringan, 
sebaliknya, curah hujan yang tinggi bisa 
merusak tanaman cabai serta membuat lahan 
penanaman becek dan kelembapannya tinggi. 
Budidaya tanaman cabai di Desa Lanjaran 
dilakukan dalam polybag, yang dimodifikasi 
agar tidak terlalu banyak genangan air dan 
sisa limpasan air akan mengaliri tanaman 
lainnya.  
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Gambar 4. Curah hujan dan jumlah 
produksi komoditi Cengkeh di desa 

Lanjaran 

Tanaman cengkeh adalah tanaman tropis, 
curah hujan yang dikehendaki merata 
sepanjang tahun, dari 12 bulan dalam setahun 
9 bulan dikehendaki bulan-bulan basah dan 3 
bulan kering, dengan curah hujan ideal 2000-
6000 mm/tahun. Tanaman Cengkeh 
masyarakat, menunjukkan hasil produksi 
yang signifikan pada tahun 2007. Ketika 
komoditas pertanian lainnya mengalami 

penurunan di tahun yang sama, justru 
cengkeh mengalami peningkatan yang 
signifikan. Sedangkan hasil produksi tahun-
tahun sesudah dan sebelumnya tidak 
menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan 
cenderung menurun.  

Dari berbagai temuan produksi pertanian 
masyarakat secara nyata disebabkan oleh 
pergeseran musim, yang berdampak pada 
hasil produksi pertanian yang tidak konstan. 
Berdasarkan hasil assessment dengan 
masyarakat petani di desa Lanjaran terkait 
persoalan ini, disampaikan bahwa saat ini 
untuk bercocok tanam, masyarakat 
memperhatikan musim. Pola musim (mangsa) 
yang terdahulu sudah tidak relevan lagi 
dengan kondisi saat ini. Dengan menerapkan 
pola baru ini, masyarakat mencoba 
beradaptasi dengan lingkungan, diharapakan 
mampu menghindarkan mereka dari gagal 
panen.  

Kejadian Bencana di Desa Lanjaran 

Desa Lanjaran seperti desa-desa lainnya yang 
berada di lereng gunung Merapi memiliki 
potensi bencana yang cukup besar, tidak 
hanya permasalahan erupsi gunung, namun 
bencana lain dampak dari perubahan iklim. 
Untuk lebih jelasnya dari beberapa bencana 
yang ada bisa dilihat pada tebal 1 berikut. 

Tabel  1 Bencana dan dampaknya di desa 
Lanjaran 

No Bencana dan Dampak Tahun 

1 Puting Beliung, 

Terjadi di seluruh desa, 
kerusakan ratusan rumah, dan 
merusak puluhan hektar areal 
pertanian rusak (semisal 
jagung, sengon, dan cengkeh) 

2005 

2 Gempa Tektonik. 

Gempa yang berpusat di 
Bantul (DIY, 27 Mei), 
menjalar sampai di Desa 
Lanjaran, menyebabkan 
puluhan rumah rusak berat.  

2006 

3 Puting Beliung 

Angin ini merupakan angin 
besar yang berputar yang 
banyak merobokkan tanaman 
sengon, cengkeh dan jagung. 
Beberapa rumah rusak dan 

2008 
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roboh. 

4 Kekeringan 

Kekeringan ini tidak hanya 
terjadi di Desa Lanjaran, 
Khusus di Desa Lanjaran 
yang terparah di Dusun 
Doyomarto.  

2009 

5 Tanah Longsor 

Bencana tanah longsoh ini 
terjadi di Dusun Doyomartan, 
jalan penghubung desa rusak. 

2009 

6 Erupsi Merapi 

Dampak dari erupsi ini 
banyak tanaman dan ternak 
yang mati. 

2010 

 

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa 
Desa Lanjaran rentan terhadap bencana, baik 
bencana siklus maupun dampak dari 
perubahan iklim. Jika diperhatikan becana 
yang terjadi secara periodik dan perlu 
mendapat perhatian adalah:  

Pertama, angin puting beliung (angin besar). 
Angin ini sering terjadi di Desa Lanjaran, hal 
ini dikarenakan Desa lanjaran berada pada 
lereng Gunung Merapi yang secara sinklinal 
merupakan salah satu tempat terjadinya arus 
angin naik dari lembah ke puncak atau 
sebaliknya. Baik pada peralihan musim 
penghujan maupun peralihan musim 
kemarau. 

Jika dilihat karakteristik dari topografi Desa 
Lanjaran dapat dijelaskan latar belakang 
terjadinya putting beliung. Angin merupakan 
pergerakan massa udara dari udara 
bertekanan tinggi kepada udara yang 
bertekanan rendah. Tekanan udara tinggi 
karena terjadi penumpukan massa udara 
sebagai akibat di daerah sebelumya mengalai 
pemuaian akibat terjadi panas dan mengalami 
pengembangan hingga menekan ke daerah 
lain menjadi bertekanan tinggi 

Kedua kekeringan. Karena letak desa 
Lanjaran berada pada sebelah tenggara 
gunung Merapi maka ketika terjadi musim 
kemarau sangat berdampak karena angin 
yang penuh dengan uap air dari selatan telah 
terkondensasi di selatan (sekitar Kaliurang, 
Sleman) sehingga ketika sampai di daerah 
Desa Lanjaran sudah dalam kondisi kering. 

Pengaruh ini pula yang bisa menyebabkan 
terjadinya aliran angin yang sangat kuat dari 
tempat lembab ke tempat kering. 

Pada daerah basah ini sering terjadi hujan 
sinklinal, dengan telah terjadinya hujan 
sinklinal di daerah selatan maka daerah yang 
berada di utara menjadi daerah yang 
menerima angin yang sudah tidak jenuh air 
sehingga jumlah hujan yang turun di daerah 
utara menjadi lebih kecil di banding daerah 
yang ada di selatan gunung. 

Ketiga, erupsi gunung berapi. konsekuensi 
logis dari lokasi yang berada lereng merapi 
adalah menerima bencana merapi. Kejadian 
ini berdasarkan masyarakat setempat letusan 
merapi terjadi secara periodik empat tahun 
sekali dan masyarakat sudah hafal tanda-
tanda jika akan terjadi letusan. Namun tidak 
akan mengetahui dampak letusan tersebut 
besar atau kecil. Gunung berapi ini (Merapi) 
merupakan salah satu bagian dari barisan 
gung berapi di Indonesia, mulai dari pulau 
Sumatera sampai dengan pulau-pulau di Nusa 
Tenggara. 

Selain bencana tersebut di atas, tidak ada 
bencana lain yang terjadi, karena secara 
geografis Desa Lanjaran yang berada di 
lereng gunung Merapi, sehingga 
kemungkinan terkena lahar dingin sangat 
kecil mengingat masih terhalang oleh posisi 
desa Desa Mriyan dan Desa Sanggup. Selain 
itu topografi yang khas di daerah gunung 
Merapi adalah banyaknya tebing dan sungai 
curam (kategori sungai muda), kondisi tanah 
yang masif (berpasir) menyebabkan tanah 
mudah terjadi longsong apabila tidak ada 
vegetasi di atasnya, kondisi ini tidak dijumpai 
di Desa Lanjaran. 

Potensi Bencana 

Meskipun dari data dan informasi yang telah 
dihimpun dan dianalisis menunjukkan bahwa 
bencana di desa Lanjaran tidak memiliki 
intensitas yang tinggi dan berdampak 
signifikan bagi kehidupan dan penghidupan 
masyarakat, namun penting untuk tetap 
mewaspadai potensi bencana yang akan 
terjadi, baik bencana siklus maupun dampak 
perubahan iklim. 

Data telah menunjukkan bahwa Kabupaten 
Boyolali merupakan daerah dengan tingkat 
intensitas bencana terbesar kedua di Propinsi 
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Jawa Tengah setelah Kabupaten Klaten. 
Perubahan iklim telah menimbulkan berbagai 
bencana termasuk didalamnya 
hama/penyakit. Indikator penting perubahan 
iklim ditandai dengan meningkatnya suhu 
bumi. Peningkatan temperature ini 
berpengaruh pada lingkungan, tanaman, 
hewan, dan manusia.  

 

Gambar 5.  Rata-rata suhu di Kecamatan 
Musuk (Sumber: BMKG Semarang, 2012 -data 

diolah) 

Jika dilihat rata-rata suhu di Kecamatan 
Musuk Nampak bahwa ada peningkatan 
selama 6 tahun terakhir (2006-2011), dengan 
peningkatan suhu sebesar 0.40C. Hal ini 
membuktikan bahwa perubahan iklim 
berdampak global, terutama di Kecamatan 
Musuk. 

Integrasi Manajemen Resiko Bencana dan 
Adaptasi Perubahan Iklim 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, 
masuk dalam wilayah rawan bencana. Seperti 
telah diuraikan di atas bahwa Boyolali 
merupakan wilayah rawan bencana tertinggi 
kedua di Jawa Tengah, baik bencana siklus 
erupsi gunung Merapi maupun dampak dari 
perubahan iklim. 

Meski masuk dalam wilayah rawan bencana, 
masyarakat di Desa Lanjaran belum dibekali 
dengan pengetahuan tentang mitigasi 
bencana. Perilaku masyarakat lebih 
cenderung untuk melupakan kejadian 
bencana yang mereka alami, baik itu erupsi 
Merapi maupun bencana lainnya. Keyakinan 
yang muncul di masyarakat, bencana yang 
mereka alami merupakan kehendak Tuhan, 
sehingga mereka cukup menerima kejadian 
tersebut dengan ikhlas. Selain itu, bagi 
mereka, merupakan suatu keuntungan bagi 

mereka jika bencana tersebut tidak 
menimbulkan korban jiwa dibandingkan 
dengan wilayah lain dengan kejadian serupa. 

Demikian pula dengan adaptasi masyarakat 
terhadap perubahan iklim belum dilakukan 
secara sistematis dan terencana dengan baik. 
Rendahnya pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat tentang apa itu perubahan iklim 
dan dampaknya menjadikan tidak ada upaya 
untuk mengantisipasi. Pihak pemerintah baik 
daerah maupun desa belum menyusun 
perencanaan dalam upaya mitigasi bencana 
dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 

Pemanfaatan TI untuk Pembelajaran 
Berbasis kepada Masyarakat 

Penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam 
penelitian ini digunakan untuk memberikan 
pembelajaran kepada masyarakat yang terkait 
dengan manajemen pengurangan resiko 
bencana dan adaptasi perubahan iklim.  

 

Gambar 6.  Aplikasi pembelajaran untuk 
manajemen resiko bencana dan adaptasi 

perubahan iklim desa lanjaran. 

Dengan pembelajaran ini diharapkan 
masyarakat lebih memahami tentang 
pemetaan kejadian bencana termasuk dampak 
perubahan iklim yang terjadi di wilayahnya, 
serta bagaimana melakukan strategi 
pengurangan resiko bencana tersebut.  

Dalam penelitian ini diintegrasikan 
pengetahuan pengelolaan bencana dan 
perubahan iklim ke dalam sebuah aplikasi 
pembelajaran. Aplikasi tersebut 
dikembangkan dengan bantuan google map 
application untuk pemetaan wilayah desa.  
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Gambar 7.  Aplikasi dibuat dengan bantuan 
Google Maps 

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, 
maka di dalam aplikasi ini terdapat pemetaan 
wilayah-wilayah rawan bencana di desa 
lanjaran (lihat gambar 8). 

 

Gambar 9.  Pemetaan Wilayah Resiko Bencana 

Aplikasi yang dikembangkan juga 
memberikan fasilitas pembelajaran tentang 
seputar tektur geografis seputar  Gunung 
Merapi, kejadian perubahan iklim dan juga 
pembelajaran untuk penanganan bencana. 

 

Gambar 10.  Pembelajaran Kontur Wilayah 
Gunung Merapi 

 

Gambar 10.  Pembelajaran Seputar Bencana 
Gunung Merapi 

KESIMPULAN 

Dengan kejadian peningkatan eskalasi 
perubahan iklim global yang terjadi dalam 
beberapa tahun terakhir, yang  menyebabkan 
terjadinya peningkatan resiko bencana maka 
perlu dilakukan manajemen pengurangan 
resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 
yang berbasis masyarakat, sehingga 
masyarakat secara aktif terlibat dalam 
identifikasi, analisis,  pemantauan dan 
evaluasi  risiko bencana yang terjadi untuk 
meningkatkan kapasitas mereka.  

Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan 
penyusunan peta resiko bencana yang 
mengancam masyarakat serta  membangun 
model integrasi manajemen pengurangan 
resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, 
serta membuat teknologi informasi untuk 
pembelajaran masyarakat terkait tentang 
integrasi manajemen pengurangan resiko 
bencana dan adaptasi perubahan iklim 
tersebut, dengan berbasis local wisdom dan 
local knowledge. Teknologi yang dihasilkan 
dalam penelitian ini dapat diterapkan kepada 
masyarakat khususnya untuk mengetahui 
trend dampak perubahan iklim yang terjadi di 
lingkungan sekitar masyarakat serta dampak 
perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi 
lingkungan, pertanian, kesehatan, dan sosial 
masyarakat. 
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