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ABSTRAK 
 

Petani di Indonesia tengah mengalami masalah dalam menghadapi risiko perubahan iklim yang kerap 
kali tidak terduga dan diharapkan. Makin meningkatnya variabilitas iklim, pemanasan global, dan makin 
sering terjadinya peristiwa-peristiwa ekstrim berdampak signifikan pada kegiatan pertanian dan 
kesejahteraan petani. Namun, alih pengetahuan dan jasa layanan iklim, serta penyajian alternatif dan 
solusi bagi petani tidak selalu tersedia. Pemerintah setempat, khususnya jajaran petugas pertanian, tidak 
pula siap mendampingi petani. Suatu karya inovatif telah dirintis oleh tim Universitas Indonesia yang 
mengembangkan kolaborasi lintas-disiplin antara ilmuwan agrometeorologi dan ilmuwan antropologi, 
dan trans-disiplin antara ilmuwan, petani, dan pemerintah setempat. Sejak tahun 2008 telah dirintis, 
dikembangkan, dan dimantapkan pembelajaran agrometeorologi dalam arena Warung Ilmiah Lapangan 
(WIL, Science Field Shops [SFSs]) yang diawali di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, dan direplikasi 
di Kabupaten Indramayu dan Sumedang di Jawa Barat, dan Lombok Timur di Nusatenggara Barat. Tujuh 
jasa layanan iklim telah dipolakan dalam pembelajaran agrometeorologi itu didukung oleh program 
digitalisasi data curah hujan dan agroekosistem petani. Akan tetapi, melembagakan pembelajaran 
berjangka panjang agar menjadi bagian dari “budaya petani” perlu secara lebih intensif dikembangkan. 

Kemampuan petani untuk mengorganisasi diri melakukan kegiatan WIL, pelibatan dan dukungan 
pemerintah, serta perubahan budaya petani menjadi peneliti perlu dimantapkan. Replikasi program 
inovasi ini juga masih perlu diperluas. 
 
Kata kunci: digitalisasi data, jasa layanan iklim, kolaborasi lintas- dan trans-disiplin, pembelajaran 
agrometeorologi, Warung Ilmiah Lapangan. 
 
I. PENDAHULUAN: PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBELAJARAN 

AGROMETEOROLOGI 
 
Dalam dekade terakhir, perubahan iklim dan konsekuensinya dalam hal peningkatan variabilitas iklim, 
pemanasan global, serta makin sering terjadinya peristiwa-peristiwa ekstrim yang juga semakin parah, 
dirasakan oleh para petani di berbagai wilayah di Indonesia (lihat Winarto dkk. 2018a). Akan tetapi, tanpa 
pengetahuan dan pemahaman perihal terjadinya perubahan iklim di dunia yang berpengaruh pada pola-pola 
curah hujan di Indonesia, petani mempertanyakan perubahan yang terjadi di habitatnya. (lihat Yamauchi 
dkk. 2012; Marjuki dkk. 2014; Winarto dkk. 2018a). Petani yang mengandalkan pada pengamatan empiris 
sebagai sarana utama dalam peroleh pengetahuan tentang kondisi lahannya, memiliki keterbatasan dalam 
mengimajinasikan apa yang terjadi di luar kemampuan daya tangkap panca inderanya. Tanpa “melihat 

langsung” realita empirisnya, tidaklah mudah bagi petani untuk percaya atas apa yang tidak mampu 
“dilihatnya” itu. Oleh karena itu, petani tidak akan mudah menerima, memahami, dan memercayai narasi 

verbal tanpa bukti empiris. Terutama, bila hal-hal yang tidak teramati itu tidaklah menjadi bagian yang 
bermakna dalam budaya cocok tanamnya (lihat Bentley 1991; Winarto 2004). Kondisi curah hujan yang 
tidak selazimnya, dapat dialami langsung oleh petani. Dampaknya pada kondisi tanah dan tanaman 
jugcakrawala pengamatan empirisnya. Gejala perubahan iklim dan konsekuensinya merupakan bagian yang 
bukan hanya tidak teramati (unseen), melainkan juga tidak dapat dibayangkan atau divisualisasikan 

mailto:yunita.winarto@gmail.com
mailto:rhino.ariefiansyah@gmail.com


2 
 

Yunita T. Winarto dan Rhino Ariefiansyah, “Warung Ilmiah Lapangan”, Professor Summit MDGB-PTNBH, 2019 
 

(unforeseen) (lihat Winarto, Walker, dan Ariefiansyah 2019). Bila mereka tidak memahami penyebabnya, 
dan tidak pula mengetahui bahwa hal itu dapat berulang di masa datang, siapkah petani untuk menanggapi 
risiko-risiko itu agar ketangguhan produksi pangan terjaga? Kami berargumentasi, tanpa pemahaman yang 
lebih komprehensif tentang perubahan yang terjadi serta berbagai kemungkinan dampaknya, akan lebih 
sulit bagi petani untuk beradaptasi secara lebih jitu pada kondisi itu.  

Dalam kondisi ketidaktahuan itu, ternyata pemerintah setempat yang bertanggung jawab dalam hal 
pengelolaan pertanian beserta aparatnya, termasuk para petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), juga 
tidak selalu siap dalam menyajikan pengetahuan terkait dengan iklim dan perubahannya, serta jasa layanan 
iklim bagi kesiapan petani menghadapi konsekuensi itu. Stigter (2016: 36—37) berargumentasi bahwa 
salah satu krisis dari perubahan iklim di luar ketiga krisis di atas ialah kurang terlatihnya para petugas 
penyuluh pertanian, atau perolehan pelatihan yang tidak tepat. Mereka tidak dibekali pengetahuan 
termutakhir mengenai perubahan iklim dan risikonya bagi pertanian, serta cara mendampingi petani dalam 
menanggapi hal itu. Pemerintah melalui Dinas Perlindungan Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan, Kementerian Pertanian pernah melancarkan program pelatihan dalam Sekolah Lapangan Iklim 
(SLI) yang didesain untuk satu musim tanam. Sayangnya, pelatihan itu berakhir saat proyek SLI itu usai, 
dan petani pun tidak terdampingi lagi dalam proses belajarnya (lihat Anantasari, Winarto dan Stigter 2011; 
Siregar dan Crane 2011). Dua dimensi dalam pengalihan pengetahuan dan upaya mengubah budaya petani, 
yakni “perawatan” (nurturance) dan “kepercayaan” (trust), kurang terbangun, atau bahkan terabaikan 
dalam beragam introduksi pengetahuan oleh pemerintah (lihat Winarto dkk. 2018b).  

Bertolak dari kajian dan pengalaman tersebut, para antropolog Universitas Indonesia berkolaborasi 
dengan ahli agrometeorologi dari Agromet Vision (Belanda, Indonesia, dan Afrika), C.J. Stigter (alm.)  
memperkenalkan pembelajaran agrometeorologi bagi petani di Indonesia. Inovasi itu diawali di salah satu 
dusun di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta di tahun 2008 yang 
direplikasi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2009, dan Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 di 
Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusatenggara Barat pada akhir tahun 
2014. Makalah ini memaparkan karya inovasi dalam merintis, mengembangkan, dan memantapkan 
kolaborasi lintas- dan trans-disiplin di tiga kabupaten terakhir, serta inovasi termutakhir dalam memandu 
petani mendigitalisasi data agrometeorologi yang telah dihimpunnya selama mengikuti kegiatan belajar 
dalam”Warung Ilmiah Lapangan” (WIL, Science Field Shops [SFSs]).  

 
 

II. KONTEKS PERMASALAHAN: MENJADIKAN PETANI PENELITI DAN PENENTU 
STRATEGI 
 

Dalam proses pemantapan WIL secara gradual, beberapa hal menjadi acuan bagi ilmuwan agrometeorologi 
dan antropologi agar inovasi yang dilaksanakan membuahkan hasil yang lebih efektif daripada Sekolah-
sekolah Lapangan oleh pemerintah, seperti SLI. Pendekatan lintas-disiplin antarilmuwan serta trans-disiplin 
antara ilmuwan dan petani menjadi landasan metode belajar dalam WIL (lihat Winarto, Stigter, dan 
Wicaksono. 2017; Winarto dan Stigter 2017). Hal-hal itu mencakup: 

• pelibatan secara aktif para petani itu sebagai pengamat dan pembelajar di lahannya sendiri; 
• kegiatan pencatatan, dan analisis dilakukan sendiri oleh petani berdasarkan data yang diperolehnya 

tetapi yang juga dikomunikasikan dengan sesama petani, ilmuwan, dan petugas untuk peroleh 
masukan;  

• petani merupakan pemilik dari data yang dihimpunnya; 
• komunikasi berlangsung dua arah secara dialogis dalam diskusi-diskusi yang berlangsung dalam 

pertemuan bersama; 
• pembelajaran yang berlangsung terus menerus berjangka panjang selama petani bersedia 

berpartisipasi dalam kegiatan WIL; 
• posisi ilmuwan bukanlah satu-satunya pengalih pengetahuan dengan membuka kesempatan bagi 

setiap petani dan pihak-pihak lain untuk berpartisipasi sebagai narasumber; dan 
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• menjaga hubungan kepercayaan (trust) antarpihak, dan menempatkan lmuwan serta peneliti muda 
untuk menjadi “teman” dan “pendamping dalam kegiatan belajar” agar upaya untuk “merawat” (to 
nurture) dan metode belajar tetap terjaga. 

Melalui interaksi yang berlangsung terus menerus dengan keberadaan antropolog dan peneliti muda di 
tengah-tengah komunitas petani sebagai salah satu metode utama dalam penelitian etnografi, pembelajaran 
agrometeorologi itu pun ditumbuhkembangkan. Terdapat “tujuh jasa layanan iklim” hasil kolaborasi lintas- 
dan trans-disiplin itu, yakni: 
 

1. pengukuran curah hujan setiap hari bagi semua pengukur curah hujan di lahannya sendiri; 
2. pengamatan agroekosistem setiap hari; 
3. penghitungan hasil panen dan pemahaman tentang keragaman hasil panen di antara lahan, 

musim, dan tahun yang berbeda; 
4. pengorganisasian WIL oleh petani sendiri; 
5. pengembangan dan pertukaran prakiraan iklim musiman dalam bentuk skenario-skenario curah 

hujan musiman yang diperbaharui setiap bulan;  
6. pertukaran pengetahuan baru terkait dengan kelima hal di atas; dan 
7. pemantapan eksperimen di lahan petani untuk mengembangkan praktik-praktik budi daya 

tanaman yang baik dan untuk memperoleh jawaban berdasarkan kondisi lahan petani sendiri atas 
pertanyaan-pertanyaan setempat yang urgen (lihat Stigter dan Winarto 2016; Winarto dkk. 
2018a). 

Lihat Foto 1  
 
Para petani di kedua kabupaten itu pun memetik manfaat dari pembelajaran melalui jasa layanan iklim 

itu. Secara akumulatif, terjadilah pengayaan pengetahuan, peningkatan kemampuan mengantisipasi apa 
yang akan dihadapi di masa datang, serta pengambilan keputusan atas hasil analisis sendiri. Identitas diri 
sebagai “petani pengukur curah hujan dan petani peneliti” menguat. Suatu “rasa bangga” dalam perolehan 

Foto 1. Aktivitas petani dalam WIL dengan tujuh jasa layanan iklim 
 

jati diri itu menjadi satu faktor signifikan dalam memantapkan budaya penelitian yang baru. Strategi 
“menghindari risiko” dan mengambil keputusan berdasarkan antisipasi atas kondisi iklim yang sedang 
berjalan dan yang akan datang menjadi bagian integral dari kegiatan adapatasi mereka pada konsekuensi 
perubahan iklim bagi pertanian (lihat Winarto dan Stigter 2016; Winarto, Stigter, dan Ariefiansyah 2017; 



4 
 

Yunita T. Winarto dan Rhino Ariefiansyah, “Warung Ilmiah Lapangan”, Professor Summit MDGB-PTNBH, 2019 
 

Winarto dkk. 2018b). Berdasarkan manfaat dalam pembelajarannya itulah petani mengembangkan 
kemampuan tanggapnya setiap awal musim tanam atau di saat musim tanam berlangsung dengan hasil 
antara lain:  

• penentuan jadwal tanam yang disesuaikan dengan ketersediaan air hujan dan sumber air yang lain 
untuk menghindari terperangkapnya mereka dalam menginterpretasikan “awal musim hujan yang 

keliru atau menipu”; 
• strategi persemaian dengan “semai kering” dan bukan “semai basah” di saat kondisi hujan kurang 

dari normal; 
• pemilihan varietas benih tanaman (padi) dengan umur tanaman yang disesuaikan dengan skenario 

musiman dan kerentanan atau sebaliknya, ketangguhan pada hama/penyakit; 
• pengurangan jumlah pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan; dan 
• pengelolaan air agar tidak selalu tergenang guna mengurangi emisi gas methane sekaligus 

meningkatkan produktivitas padi (lihat Winarto dkk. 2018a, 2018b). 
Pada tahun 2018—2019, replikasi WIL dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 

dengan dukungan dari Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis, Universitas Indonesia. Dalam replikasi itu, 
tim WIL UI mengakomodasi kondisi nyata di lapangan melalui refleksi dan hubungan timbal balik 
antarpihak selama proses replikasi dan pemantapan berlangsung.  

 
III. PEMBAHASAN: PENINGKATAN KOLABORASI DAN DIGITALISASI DATA 
 
Belajar dari pengalaman selama satu dasa warsa, sejumlah strategi perlu dipertimbangkan dalam 
memperkenalkan program WIL di lokasi yang baru. Hal itu menjadi pedoman dalam menyebarkan 
pembelajaran agrometeorologi itu di wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sejumlah strategi 
pun dirancang sebagai berikut: 

• memperkenalkan program pembelajaran agrometeorologi dalam WIL ke pemerintah daerah 
setempat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat sejak awal mula; 

• mengundang aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terlibat dalam kegiatan WIL 
untuk mengenali isu-isu perubahan iklim, dampaknya pada pertanian, metode dan cara belajar 
agrometeorologi dan terlibat dalam mendampingi petani; dan 

• mengundang sejumlah petani pemandu dari Indramayu untuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman, serta mendampingi petani-petani pemula dalam tahap awal pembelajaran 
agrometeorologi.  

Hasil positif diperoleh dengan instruksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang agar 
setiap kantor unit pertanian di tingkat kecamatan mengirimkan petani untuk terlibat dalam WIL. Terdapat 
sebanyak 54 stasiun pengukuran curah hujan terbentuk dalam kurun waktu satu minggu. Tim WIL UI pun 
berusaha untuk selalu menginformasikan setiap kegiatan WIL pada aparat pemerintah daerah setempat. 
Namun, keterlibatan petugas dalam mendampingi petani melaksanakan kegiatan belajarnya masih perlu 
ditingkatkan. Interaksi trans-disiplin perlu dibangun antara ilmuwan dan petugas, selain dengan petani. 
Suatu evaluasi secara berkelanjutan pun perlu dilakukan, karena kontinyuitas komitmen petani untuk 
belajar, perubahan alam pikir, strategi budi daya, pengorganisasian kegiatan secara kolektif untuk 
mendukung terciptanya “petani peneliti” yang tanggap pada perubahan iklim. Justru di situlah tantangan 
terbesar bagi ilmuwan sosial-humaniora.  

Selain penyempurnaan dan intensitas kerja sama kedua pihak yang perlu terus dilangsungkan, tim UI 
pun menyadari perihal nilai yang signifikan dari data curah hujan dan agroekosistem yang dihimpun petani. 
Selama satu dasa warsa, petani mendokumentasikan hasil temuannya di setiap buku yang dibagikan, 
sedangkan tim WIL UI memprosesnya secara digital berdasarkan isian formulir data yang dibagikan setiap 
bulan. Karena ketergantungan pada tim WIL UI tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, perlu 
dikembangkan suatu terobosan dalam mendigitalisasi data setiap petani. Oleh karena itu, program kerja 
dalam pemantapan dan penyebarluasan WIL pun diperkaya dengan jasa layanan untuk mendigitalisasi data 
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curah hujan dan agroekosistem. Jasa layanan itu pun menjadi penambah ketujuh jasa layanan iklim yang 
telah termantapkan, sehingga seluruhnya berjumlah “delapan jasa layanan iklim”.  

Ada beberapa hal yang mendasari ide pengembangan layanan ini yaitu; (1) untuk mengamankan data-
data agrometeorologi petani yang selama ini disimpan secara manual dari risiko rusak atau hilang; (2) 
mengolah data menjadi grafik-grafik dan narasi analisis yang dapat disebarluaskan dan didokumentasikan 
melalui website Warung Ilmiah Lapangan (http://wil.ui.ac.id) serta medium komunikasi lainnya; (3) 
sebagai bahan triangulasi atas kondisi empirik lapangan untuk memperkuat pemahaman dan analisis 
terhadap kondisi agro ekosistem termasuk untuk mengadvokasi pihak-pihak terikait seperti pemerintah 
daerah. Data yang selama ini dicatat petani di “buku besar milik perorangan”, formulir data, dan data online 
di UI, rentan mengalami kerusakan atau hilang karena berbagai alasan, kealpaan, kerusakan, dan bencana 
alam seperti banjir di Indramayu dan Lombok Timur.  

Proses pengolahan data secara digital sebetulnya tidak sepenuhnya hal baru dalam kegiatan WIL, 
karena telah dilakukan tim UI di bawah panduan alm. Prof Kees Stigter. Namun demikian grafik hasil 
olahan data itu tidak disampaikan secara terbuka kepada petani ataupun publik. Hal berbeda dalam proses 
digitalisasi data yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah keterlibatan petani sendiri dalam mengunggah 
data yang mereka kumpulkan dalam aplikasi online (https//:omplong.ui.ac.id) yang dapat diakses melalui 
internet. Para petani juga dapat mengunduh grafik hasil olahan data mereka masing-masing untuk 
mendapatkan gambaran visual dari kondisi agrometereologi di lahan dan lingkungan mereka. Saat ini, data 
yang dapat diunggah terutama adalah data curah hujan dan belum mencakup data agroekosistem. Lihat 
Grafik 1 dan Grafik 2. 

. 
Grafik 1: data curah hujan bulanan yang diolah melalui aplikasi omplong. 

 

Grafik olahan data petani selain dimanfaatkan dan oleh para petani sendiri, juga dapat dijadikan bahan 
advokasi bagi pihak-pihak lain seperti Pemerintah Daerah. Grafik dari olahan data curah hujan yang 
dikumpulkan petani Sumedang selama tiga bulan memberikan gambaran visual bagi para pembuat 
kebijakan tentang keragaman iklim yang terjadi di wilayah Sumedang. Dengan grafik tersebut, para pihak 
yang hadir dalam lokakarya memahami bahwa rekomendasi penanaman komoditas padi yang bersifat 
seragam bagi seluruh wilayah Sumedang tidaklah tepat dalam kondisi curah hujan yang amat beragam 
tersebut. Grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa dalam kondisi El Niño yang terjadi, sejumlah wilayah 
pertanian yang tidak cukup ketersediaan airnya untuk proses penanaman padi secara konvensional. 
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Grafik 2: Data curah hujan petani yang diolah melalui Omplong.ui.ac.id. 

 

 
Grafik tersebut juga dapat mejadi rujukan untuk proses triangulasi dari tanda-tanda alam yang memang 

menunjukkan keterlambatan datangnya musim hujan (belum munculnya kupu-kupu, masih hijaunya daun 
bambu, mata air yang tidak mengalir normal), tetapi tidak dapat dijelaskan petani mengapa hal itu terjadi. 
Lihat Grafik 3 Data curah hujan petani Asosiasi Pengukur Curah Hujan (APCH) Sumedang bulan 
September—Oktober 2018. Grafik data curah hujan itu memperlihatkan keragaman curah hujan yang cukup 
tinggi di beberapa wilayah di Sumedang.   

 
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Suatu komitmen edukasi berkelanjutan bagi petani untuk tanggap pada konsekuensi perubahan iklim 
berdasarkan pendekatan lintas- dan trans-disiplin sudah saatnya direplikasikan secara luas pada komunitas-
komunitas petani di berbagai wilayah lain di Indonesia guna membantu petani mengembangkan 
kemampuan “tanggap pada konsekuensi perubahan iklim yang dinamis dan tidak selalu dapat diduga”. 

Metode belajar agrometeorologi dalam WIL dengan kedelapan jasa layanan iklimnya (tujuh jasa layanan 
iklim + digitalisasi data petani) terbukti dapat direplikasi di wilayah dampingan yang baru seperti 
Kabupaten Sumedang (2018—2019). Namun, kesediaan dan kesiapan aparat pemerintah daerah 
(Pemerintah Daerah dan Dinas Pertanian setempat) guna terlibat dalam penyiapan, pelaksanaan, 
pendampingan, dan dukungan dana diperlukan. Hal itulah yang perlu diupayakan di masa datang. 

Pengembangan sistem pendokumentasian dan pengolahan data petani sendiri merupakan sebuah 
terobosan dalam upaya meningkatkan kapasitas petani dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. 
Tidak seperti data yang tersedia di publik, data petani bersifat empirik dan sangat spesifik lokal, sehingga 
dapat lebih diandalkan, karena tidak diperoleh dari hasil generalisasi dan porses perhitungan atas kondisi 
agroklimatologi di tempat-tempat lain. Keragaman agroekosistem adalah hal yang tidak dapat diabaikan 
dalam perumusan strategi antisipasi dan adaptasi.   
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Grafik 3  Data Curah Hujan Petani Asosiasi Pengukur Curah Hujan Sumedang September—Oktober 
2018 

(Sumer: Diolah dari data curah hujan 24 petani APCHS) 
 

Proses analisis data digital itu dapat memperkecil ketidaktepatan rekomendasi seperti yang diberikan 
oleh layanan iklim lain yang bersifat umum dan menggeneralisasi. Di sisi lain, upaya itu dapat mengurangi 
kesenjangan pengetahuan antara pemberi layanan iklim dengan penerima layanan iklim akibat proses 
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‘pendekatan dari atas (top down)’ yang selama ini mendominasi model-model layanan iklim. Namun 
demikian, tantangan yang masih harus dijawab adalah sejauhmana petani dapat konsisten melakukan 
kegiatan pencatatan dan pengamtan kondisi agrometereologi di lahan mereka? Bagaimana upaya ini dapat 
disebarluaskan kepada petani-petani lain? Hal itu terkait dengan kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi 
petani dalam mengunggah data mereka ke sistem online yang dikembangkan oleh ilmuwan. Hal lain yang 
tidak kalah penting adalah pengakomodasian proses itu oleh pemegang otoritas keilmuan di Indonesia, baik 
itu lembaga riset dan pendidikan seperti Universitas dan lembaga pemerintah seperti BMKG. Perlu ada 
jaminan bahwa kegiatan ini mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum dan bukan malah 
dikriminalisasi berdasarkan Undang-undang yang ada.  
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