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Bab 1. Pendahuluan 
 

 

1.1. Latar belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah katulistiwa 

termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola 

curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan suhu udara, serta peningkatan 

kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan merupakan beberapa dampak 

serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. 

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia sangat bergantung pada 

hasil pangan dari sektor pertanian, sehingga fenomena perubahan iklim kini 

menjadi pembicaraan hangat di kalangan nasional maupun internasional, Dampak 

perubahan iklim akan mempengaruhi sekaligus mengurangi produktivitas dan 

pendapatan petani. Pada skala nasional, jika tidak ada upaya peningkatan 

kapasitas petani, maka situasi ini akan mengancam keamanan pangan nasional 

karena kegagalan panen akibat bencana alam yang terkait dengan cuaca dan iklim. 

Kearifan dan pengetahuan lokal telah ada di dalam kehidupan masyarakat 

mulai dari zaman pra sejarah sampai sekarang. Kearifan tersebut merupakan 

perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan 

sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah 

nenek moyang atau budaya setempat (Wietoler, 2007 dalam Wacana, 2008), yang 

terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi 

dengan lingkungan di sekitarnya.  Di sisi lain, perubahan iklim yang sedang 

terjadi berikut segala dampaknya tidak dapat dihindari.  Oleh karena itu, harus 

dilakukan upaya adaptasi, yaitu mempersiapkan diri dan hidup dengan berbagai 

perubahan akibat perubahan iklim, baik yang telah terjadi maupun mengantisipasi 

dampak yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, petani belum menyadari ataupun 

belum dapat memahami mengenai dampak negatif perubahan iklim serta 

bagaimana upaya untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat merasakan dampak 

akibat perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim ini 
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mengancam ketahanan pangan di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Oleh karena itu, seluruh pihak yang bergerak di sektor pertanian berusaha 

mengerahkan seluruh daya upaya agar dampaknya terhadap produksi tanaman 

yang berujung pada ketahanan dan keamanan pangan nasional serta kesejahteraan 

petani, dapat dikurangi seminimal mungkin. 

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif  yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat desa Tlogolele, kecamatan Selo, merupakan 

masyarakat yang hidup di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang telah 

lama hidup secara turun-temurun berdampingan dengan ancaman erupsi Gunung 

Merapi.  Mahluk hidup khususnya manusia dalam batas tertentu mempunyai 

kelenturan yang memungkinkan mahluk itu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya yang secara umum disebut adaptasi (Soemarwoto,1983) termasuk 

di dalamnya adaptasi terhadap bahaya letusan Gunung Merapi.  

 Meski masuk dalam wilayah rawan bencana, masyarakat di Desa 

Tlogolele 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 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. 

Masyarakat desa Tlogolele sangat rentan terhadap bencana siklus (erupsi 

gunung) dan bencana lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dampak 

dari perubahan iklim secara nyata nampak pada intensitas bencana dan penurunan 

produksi pertanian masyarakat desa Tlogolele. Sehingga mereka melakukan 

pembukaan lahan secara massif di wilayah hutan di pegunungan Merapi, walau 
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dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan yang mereka hadapi 

merupakan akibat dari perubahan iklim. 

Secara nyata perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya rata-rata 

suhu selama 6 tahun terakhir (2006-2011) sebesar 0.4
0
C, dengan rata-rata suhu 

pada tahun 2006 sebesar 26,4
0
C meningkat menjadi 26,8

0
C pada tahun 2011. 

Selain itu, trend intensitas curah hujan selama 8 tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan >400 mm/tahun, hal ini berdampak pada terjadinya berbagai bencana 

yang menimpa masyarakat. 

Gambar 1. 1 Suhu di Kecamatan Selo 6 tahun terakhir 

 

Sumber: BMKG Semarang, 2012 (data diolah) 

 

Model budidaya pertanian desa berbasis kearifan dan pengetahuan lokal 

merupakan sebuah model budidaya pertanian yang ditujukan untuk membantu 

masyarakat di daerah rawan bencana dengan menggunakan metode partisipatif, 

yaitu peneliti bersama masyarakat menganalisis penyebab dan dampak perubahan 

iklim terhadap budidaya pertanian, melihat kembali kearifan dan pengetahuan 

lokal serta merencanakan langkah-langkah adaptasi yang perlu dilakukan oleh 

masyarakat. Penelitian ini akan berfokus di desa Tlogolele, desa dengan tingkat 

rawan bencana terparah di kecamatan Selo, hampir seluruh penduduknya 

menggantungkan hidup pada usaha tani sayuran dan tanaman pangan, sehingga 

kejadian bencana akan mengganggu ketahanan dan keamanan pangan. 
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Pertanyaan penelitian yang akan dijawab: (1) bagaimanakah dampak 

perubahan iklim terhadap produksi pertanian di desa Tlogolele: (2) bagaimanakah 

penyusunan dan perumusan model budidaya pertanian desa berbasis kearifan dan 

pengetahuan lokal masyarakat; agar masyarakat bisa belajar dari masyarakat 

tentang model budidaya pertanian dan jenis tanaman yang dapat beradaptasi 

dengan perubahan iklim. 

 

 




