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Kerangka Acuan Kegiatan 
Seminar dan Pelatihan Petani Sadar Iklim 

 

Latar Belakang 

Sebagai bangsa agraris maka, bangsa ini adalah bangsa yang sangat dekat dengan dunia usaha dan produksi 
pertanian.  Bahkan, cerita rakyat yang muncul misalnya tentang Dewi Sri, sebenarnya mau menunjukkan bahwa 
usaha pertanian begitu dekat dalam hati rakyat (petani) di Indonesia. Sejarah panjang bangsa sebagai bangsa 
agraris ini tentu saja mengandaikan bahwa seharusnya bangsa kita ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa 
yang dapat mencukupi kebutuhan pangannya untuk sendiri. Sebagai bangsa agraris idealnya mampu memenuhi 
kebutuhan pangan segenap rakyatnya, yang lebih dari 250 juta penduduk. Pangan bukan persoalan untuk bangsa 
agraris, dimana mayoritas penduduknya adalah petani . Gambaran yang ideal ini tidak sepenuhnya berlaku untuk 
bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini berita mengenai pemerintah Indonesia yang harus mengeluarkan kebijakan 
untuk mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.  
 
Benar bahwa pada masa tahun 1990an negara Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan. Melalui 
kebijakan revolusi hijau, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Kebijakan revolusi hijau ini utamanya 
pada apa yang dahulu disebut dengan panca usaha tani: 

 Varietas berproduksi tinggi 
 Tanggap pupuk 
 Perlindungan tanaman secara intensif 
 Pengairan 
 Kredit Usaha Tani  

 
Akan tetapi swasembada pangan yang pernah tercapai tersebut tidak bertahan lama, bahkan meninggalkan 

persoalan-persoalan yang sampai saat ini. Asupan-asupan ekternal berbahan sintetis yang kuat telah berdampak 

pada persoalan lingkungan hidup (ekologi). Dengan semakin tingginya asupan penyubur berbahan sintetik kimia, 

baik itu pupuk sintetik maupun pestisida sintetik, kesuburan tanah semakin terganggu, dan semakin berkurang. Di 

pihak lain, petani petani semakin mengalami kebergantungan terhadap penggunaan bahan sintetik tersebut. 

Aktifitas manusia telah mengakibatkan berbagai persoalan krisis lingkungan hidup. Pemanasan global yang terjadi 

dan dirasakan oleh semua manusia di bumi ini merupakan bagain dari kriris lingkungan hdiup. Secara lebih spisifik 

PBB mencatatkan sumber utama pencemaran adalah sebagai berikut1 : 

1. Pembakaran bahan bakar fosil di dalam ruangan, kayu dan biomassa lainnya untuk memasak, 
memanaskan dan menyalakan rumah. 

2. Industri termasuk pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dan generator diesel. 
3. Transportasi terutama kendaraan dengan mesin diesel;  
4. Pertanian terutama peternakan yang menghasilkan metana dan amonia, sawah, yang menghasilkan 

metana, dan pembakaran limbah pertanian; dan  
5. Pembakaran sampah terbuka dan sampah organik di tempat pembuangan sampah. 

Perubahan iklim yang terjadi saat ini merupakan salah bentuk tantangan lain, selain dari dampak dan akibat dari 

kebijakan revolusi hijau di Indonesia, yang dihadapi petani. Perubahan iklim telah mengakibatkan terjadi 

pergeseran musim. Perubahan ini berakibat pada pola perubahan perilaku petani dalam usaha pertaniannya. Tak 

sedikit dari mereka pun menggeser waktu tanamnnya. Perubahan iklim yang berakibat pada pergeseran musim ini 

mengancam hasil panen. Dan, secara ekonomis mempengaruhi pendapatan keluarga petani. 

                                                             

1 Informasi diperoleh dari www.mongabay.co.id, Hari Lingkungan Hidup 2019 : 13 Fakta Pencemaran Udara 

Global yang Mengkhawatirkan, diakses pada tanggal 19 Juni 2019, pukul 12.08 WIB. 

 

http://www.mongabay.co.id/
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Tujuan Kegiatan 

Seminar dan Pelatihan Petani Sadar Iklim mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Membekali para peserta petani mengenai berbagai informasi pengaruh perubahan iklim dalam usaha 

produksi pertanian. 

2. Merefleksikan bersama para peserta petani praktek pembacaan musim dalam usaha produksi pertanian. 

 

Hasil Yang Hendak Dicapai   

Dengan berbagai masukan-masukan mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap pertanian, peluang 

pasar pertanian organik maupun refleksi praktek pembacaan musim, diharapkan akan menghasilkan beberapa 

capain sebagi berikut : 

1. Ada sejumlah petani yang memahami dampak perubahan iklim dalam usaha pertanian. 

2. Para peserta petani mempunyai kemampuan untuk melakukan pemetaan kerentanan dan kapasitas 

dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 

3. Ada rekomendasi bersama di komunitasnya para petani untuk mengembangkan pertanian yang ramah 

lingkungan. 

4. Ada strategi penguatan ekonomi keluarga petani. 

 

Agenda Kegiatan seminar dan pelatihan petani sadar iklim 

Hari pertama, Senin 29 Juli 2019 

No 
Hari/ 

Tanggal 
Kegiatan Tujuan 

Fasiltator/ 
Narasumber 

1 11.00-11.30 Regrestasi peserta  - Panitia 

2 11.30-12.30 Makan siang dan 
Sholat  

- Panitia 

3 12.00-13.00 Pembukaan dan 
pengantar kegiatan  

- Yabima Indonesia 

4 13.00-15.00  DAMPAK PERUBAHAN 
IKLIM PADA 
PERTANIAN 

- Peserta memahami penyebab terjadinya 
perubahan iklim  

- Peserta mengenal dampak-dampak 
perubahan iklim yang terjadi diindonesia  

- Peserta memahami langkah-langkah 
dalam mengurangi dampak perubahan 
iklim (konteks pertanian) 

1. BMKG 
2. Akademisi 

Pertanian 
GKSBS 

5 15.15 Coffe beak 

6 15.15-17.15 Peluang pasar  produk 
pertanian  Organik 

- Peserta memahami peran dan fungsi AOI 
dalam mendukung pertanian Organik 
diIndonesia 

- Peserta menemukan peluang dan 
hambatan dalam  pemasaran produk 
pertanian organik diindonesia dan 
international 

-  Peserta memahami syarat dan prasyarat 
untuk masuk dalam pasar Organik secara 
Nasional atau Internasional 

AOI (Aliansi 
Organik 
Indonesia) 

7 17.15-19.30  Istirahat + makan malam 

8 19.30-21.30 Sharaing pengalaman 
penggerak petani 
organik  

- Peserta mendapatkan informasi tentang 
apa yang dilakukan oleh penggerak  
petani organik dikomunitasnya masing-
masing 

- Peserta mendapatkan motivasi dan spirit 
bersama dalam menggerakkan petani 
organik dikomunitasnya masing-masing  

Yabima Indonesia  

21.30-06.00 istirahat malam 
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Hari kedua, Selasa 30 Juli 2019 

06.00-08.00, olah raga, mandi pagi & sarapan  

9 08.00-10.00 Pelatihan pembiakan 
jamur Trikoderma 

- Mengenal manfaat jamur Trikoderma 
dalam pertanian Organik  

- Peserta bisa membuat dan 
memperbanyak  trikoderma dalam 
pertanian Organik 

AOI (Aliansi 
Organik 
Indonesia) 

10 10.00-10.15  Coffe Break  

11 10.15-11.30 Memetakan 
kerentanan pertanian 
akibat Perubahan Iklim 
(Climate Change) 

- Melatih peserta untuk memetakan 
kerentanan akibat perubahan iklim   

- Melatih peserta membuat kalender 
musim 

- Membandingkan hasil kalender musim 
dengan pranoto mongso 

-  Rantai makanan 

Yabima Indonesia  

12 11.30-12.00 Praktek membuat alat 
mengecek kesuburan 
tanah 

- Melatih peserta dalam mendeteksi  
- kesuburan tanah dengan sederhana  

Yabima Indonesia  

13 12.00-13.00 RTL + Makan siang   Yabima Indonesia 

14 13.00-14.00 Louncing Waroeng 
Solidaritas 

- Mengenal lebih dekat Waroeng 
Solidaritas 

- Mengenal produk-produk WS 

Yabima Indonesia 

15 14.00 sd 
selesai  

Sayonara  -   

 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan: 
 Hari/Tanggal : Senin-selasa 29-30 Juli 2019  
 Tempat  : Wisma Centrum  Gksbs Metro 
 Waktu  : 12.00 sd selesai  
 
Peserta Kegiatan:  50 peserta  

A. Utusan 14 Klasis (perklasis 2 orang) 
B. Kelompok tani Kawan  Yabima Indonesia  

1. MAPORINA  
2. KAKESWAN BLITANG 4 UTUSAN  
3. MULTI BALIWO 4 UTUSAN  
4. KPM BELITANG 4 UTUSAN  
5. HARAPAN SEHAT SEPUTIH MATARAM 4 UTUSAN  
6. BANDAR MATARAM 2 UTUSAN  
7. KWT KENCANA PERTIWI 2 UTUSAN  
8. AGRIPS 2 UTUSAN  

C. PEGIAT  DAN PENGGERAK PERTANIAN ORGANIK 
 
Fasilitator/Narasumber:  

1. Akademisi Pertanian  
2. AOI ( Aliansi Organik Indonesia ) 
3. Yabima Indonesia  

 

Penanggungjawab Kegiatan 

Pinarno adi  


