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Ilmu Titèn versus Ilmu Sakti atau
Ilmu Titèn dan Ilmu Sakti?
❖Ilmu Titèn: 

Atau:

“Ilmu” yang terakumulasi dari
pengalaman warga lokal antargenerasi

turun-temurun berdasarkan
pengamatan yang cermat dan rinci atas

kondisi ekosistem lingkungan tempat
mereka mengelola habitatnya. 

Terakumulasi melalui inderawi dan 
pengalaman & yang bermakna penting

secara Budaya

“Ilmu Sakti” mendasari
pengelolaan habitat warga

lokal tanpa mengintegrasikan
“Ilmu Titèn”?

“Ilmu Sakti” memperkaya
“Ilmu Titèn” dalam

mengelola habitat warga
lokal?

Contoh:
➢Taksonomi tanah, hujan, spesies fauna-
flora, dll.
➢Kosmologi & kalendar pertanian: Pranata
Mangsa, Warigé, dll.

➢Mana hasil yang lebih mempertangguh
ekosistem habitat warga lokal?
➢Apakah pendekatan yang memungkinkan
hal itu terwujud?

❖Bagaimana
nasib Ilmu
Titèn bila:



Ragam Pendekatan❖Mono/Intradisiplin:
Bekerja dalam satu disiplin ilmu

❖Multidisiplin:
Ilmuwan dari disiplin ilmu berbeda

bekerja bersama, dengan pengetahuan
& metodenya masing-masing

❖ Inter/Antardisiplin:
Mengintegrasikan pengetahuan & 
pendekatan dari beberapa disiplin
dengan kembangkan suatu sintesa

pendekatan

❖ Transdisiplin:
Menciptakan suatu kesatuan kerangka

intelektual melampaui perspektif
disiplin ilmu tertentu

❖ Cross/Lintas-disiplin:
Memandang satu disiplin dari

perspektif disiplin yang lain

Menyajikan kemungkinan
terwujudnya dialektika

pengetahuan lokal & ilmiah

Membangun kerangka
intelektual yang baru dalam diri

LIYAN yang tidak sama
seutuhnya dengan kerangka

intelektual DIRI dalam disiplin
ilmu tertentu



Dua Ranah Pengetahuan: Pengetahuan Lokal & Ilmiah, 
Terjadikah Proses “Transdisiplin”?

• Budaya

Emosi, motivasi, 
keyakinan, kepercayaan

Emosi, motivasi, 
keyakinan, kepercayaan

Unsur-unsur
pengetahuan

Unsur-unsur
pengetahuan

ATAU

Struktur Struktur
Intraper- Ekstraper-
sonal sonal
(DIRI)           (LIYAN)

Pengetahuan
Lokal

Pengetahuan
Ilmiah

Strategi 
Budi 
Daya

Inderawi
& 

pengalam
an

Buda
ya

Etika 
ilmiah

Uji 
coba & 
pustaka



Bila tidak terjadi pendekatan ‘transdisiplin’, tetapi berlangsung
introduksi teknologi sepihak, tanpa alih pengetahuan: apa yang 
terjadi? Apakah resource use ataukah resource abuse?

Kasus Revolusi Hijau dengan introduksi paket teknologi: 
varietas unggul – asupan kimia: pupuk & pestisida kimia – ledakan hama & 
penyakit – kerentanan ekosistem walau produksi tinggi

Ngoplos obat: Biar ampuh, hemat waktu & energi. 
Indramayu, 2018 (foto: Yunita T.W.)

Nyemprot berjamaah: Biar efektif, & hemat
waktu: sekali nyemprot hama mati

Musuh alami punah, hama wereng
batang cokelat meledak, disusul

serangan virus kerdil rumput & kerdil
hampa – gagal panen total. Indramayu

2017 (foto R. Ariefiansyah)



Revolusi Hijau:
Program pembangunan pertanian

berdasarkan ‘Intradisiplin’ agronomi

Dialihkan ke Petani melalui:
Pendekatan ‘Lintas-disiplin’ – dalam

suatu program pembangunan

Petani dan ranah pengetahuan lokal: 
terpinggirkan di habitat & lingkup

budayanya sendiri

Konsekuensi yang tidak
dimaksudkan/diharapkan

yang ‘maladaptif pada 
ekosistem & budaya petani’:
Tidak mengumpan balik pada 
pelaksana program Revolusi

Hijau

Secara top-down, dengan
‘paksa’, tanpa alih

pengetahuan, tanpa
pendekatan

‘transdisiplin’

Mengumpan
balik pada 
ilmuwan:
Inisiatif
Program 

Pengendalian
Hama Terpadu

“Mengapa
semakin banyak
obat, semakin

banyak
penyakit?”

15 tahun kemudian……

Petani adalah ‘target & subjek’ 
pembangunan & ter-alienasi-

kan dalam lingkungannya Ekosistem semakin rentan & 
tidak tangguh, petani tetap tidak paham



Metode Pendidikan yang Baru
diperkenalkan dalam Program Nasional 

Pengendalian Hama Terpadu secara
Transdisiplin: Ilmuwan-Birokrat-Petani

“APA INI?”
Petani belajar menemukan sendiri, 

dengan arahan/penjelasan: 

Terbentuk suatu ‘skema kognitif baru
dalam alam pikir petani’:

Pengisian rumpang-rumpang yang kosong
dengan:
• Eksistensi dan peran musuh alami.
• Rantai pangan dalam ekosistem sawah.
• Keseimbangan populasi

hama & musuh alami
• Alternatif pengendalian:

pestisida kimia yang terakhir.

Hasil 
karya

Antardisi-
plin:

Entomolo
gi-

Agronomi
-Adult 

Education



Mengapa “Krisis Pangan & Sesat Pikir
Masih Berlanjut?”
Adakah komitmen edukasi berkelanjutan, bila:
➢POPT (Petugas Pengamat Organisma Pengganggu Tanaman) 

kembali laksanakan tupoksinya: mengamati hama/penyakit?
➢PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) tidak intensif dampingi petani

& dengan pengetahuan PHT terbatas?
➢Petani dihadapkan pada promosi pestisida kimia berkelanjutan?
➢Adanya serangan hama/penyakit berkelanjutan?
➢Tidak ada kontrol dan sangsi ketat dari yang berwenang? 
➢Dampingan dalam suatu ‘proyek’, bukan program edukasi.

Tanpa dampingan ilmuwan secara langsung melalui kelanjutan
pendekatan ‘transdisiplin’ & tanpa mekanisme umpan-balik

belajar dari kesalahan? 

Kerangka pemikiran PHT hanya termantapkan di antara alumni 
SLPHT yang konsisten & didukung emosi-motivasi-keyakinan-

kepercayaan DIRI. 
Memanen padi yang terkena wereng.

Foto sampul buku oleh R. Ariefiansyah, 2016

“Transdisiplin” via Birokrasi, 
mungkinkah? Termantapkankah

kerangka intelektual baru?



Dalam Kerentanan Ekosistem: Bagaimana Petani Hadapi
Risiko Perubahan & Variabilitas Iklim secara Inderawi?

• Apakah fenomena perubahan iklim itu
terjangkau oleh panca indera petani?

• Meningkatnya variabilitas iklim

• Meningkatnya
suhu global

• Semakin bertambah sering dan
parahnya peristiwa ekstrim

• Apakah petani tahu bahwa
kerentanan di lahannya itu juga 
terjadi karena risiko adanya
perubahan & variabilitas iklim?

• Mengapa awal musim hujan tahun ini
berbeda dari tahun lalu?

• Mengapa banyak hujan di musim
kemarau? Atau sebaliknya: mengapa
tidak banyak hujan di musim hujan?

• Mengapa hasil panen padi musim ini
turun meski pertumbuhan normal?

• Mengapa tiba-tiba terjadi banjir
bandang yang menghancurkan 2 ha 
lahan tanaman cabai saya?



Bertani tanpa Tahu Prakiraan Kondisi Iklim di Masa
Depan: Mampukah Lakukan ANTISIPASI?

Tersimpan dalam ingatan/skema kognitif:
Pengalaman masa lalu: karakteristik musim hujan

& musim kering di habitat hutan hujan tropis.
Kosmologi: Kalendar tanam tradisional & pola

tanam yang adaptif dalam ekosistem lokal. 

Apa yang akan terjadi di hari/minggu/bulan/ 
musim yad?

Apakah petani memperoleh jasa layanan berupa
skenario musiman – kondisi iklim dalam 3 bulan ke

depan yang diperbaharui setiap bulan?

Interpretasi
atas hasil
observasi
ekosistem

lahan masa
kini

Jika ya, apakah tepat waktu & 
dalam bahasa yang dipahami

petani?

Jika tidak, mengapa tidak? 
Apakah belum tercipta

mekanisme penyajian jasa itu? 

Pengukur curah hujan di Sumedang tengah
mengamati lahannya. Foto: Audina, 2018

Berdasarkan
panca indera

dengan
aktifkan skema

kognisi yang 
ada (kombinasi

yang mana?)

Tidak mengisi rumpang
dalam skema kognisi, tidak

mampu dikombinasikan
dengan skema yang telah

terbentuk

Perilaku: 
didasarkan

pada
kemampuan

antisipasi yang 
mana?



MAHIR MENGANTISIPASI, BENIH ADAPTASI 
SEKALIGUS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Kemahiran mengantisipasi, membayangkan apa
yang akan terjadi dari perolehan unsur

pengetahuan baru, menginterpretasi yang 
dialami masa kini, & belajar dari pengalaman

masa lalu

Kemampuan dasar mengambil
keputusan tentang strategi
tanggap pada konsekuensi

perubahan iklim

Tidak akan terwujud, bila tidak ada proses 
belajar mengalami dan memahami makna
& dampak fenomena yang tidak lazim

Jangka panjang: bila berhasil, akan
termantapkan sebagai strategi adaptif yang 
dapat pula mengandung upaya memitigasi

emisi gas 

Ilmu Agrometeorologi: Kajian tentang pengaruh
cuaca dan iklim pada pertanian.

Mungkinkah menyajikan unsur pengetahuan
ilmiah Agrometeorologi pada petani yang memiliki

cara belajar dalam ranah pengetahuan lokal
berdasarkan inderawi & pengalaman? 

Mungkin, tetapi
tetap perlu
pendekatan

Antardisiplin & 
Transdisiplin



Perlu dikembangkan:
Komitmen Edukasi Berkelanjutan bagi Petani

untuk belajar Agrometeorologi melalui
Pendekatan Antar- & Transdisiplin:

Memperkaya Ilmu Titèn dengan Ilmu Sakti

WARUNG ILMIAH LAPANGAN (WIL)
THE SCIENCE FIELD SHOPS:

Arena Belajar Agrometeorologi menjadikan

Petani sebagai “Peneliti/Ilmuwan” di Lahannya Sendiri & 
Berdaulat Memutuskan Strategi Tanggap Perubahan & 

Variabilitas Iklim



Ahli Agrometeorologi
Ahli Agronomi

Antropolog/Ilmuwan
Sosial

Kolaborasi
Antardisiplin

Petani

Kolaborasi
Transdisiplin

Kolaborasi Transdisiplin

Jasa Layanan
Iklim

melalui “Warung
Ilmiah
Lapangan”

Bersama Petani
dalam Perkumpulan
Petani Tanggap
Perubahan
Iklim

Petugas
Penyuluh
Pertanian

Pemerintah
Kabupaten/
Dinas
Pertanian

Petani sebagai
“PENELITI”: 

Perkaya
Pengetahuan,
Kemampuan

Analisis & 
Antisipasi, 
Pengambil
Keputusan

Ilmuwan & 
Petugas sebagai
“PENDAMPING”

Penyaji Jasa
Layanan Iklim

Dialog & 
Komunikasi Dua

Arah

Pihak lain: LSM, Korporat, 
Media, Publik, dll.



Memperkaya CARA BELAJAR & ANALISIS, BUKAN 
INTRODUKSI TEKNOLOGI & STRATEGI BUDI DAYA

Unsur-unsur
pengetahuan

Emosi, motivasi, 
keyakinan, kepercayaan

Pengetahuan
Baru

Terbentuk
Gestalt –
Working Memory

Hadapi kondisi
iklim tertentu, 
lakukan
antisipasi dengan
aktifkan
kombinasi unsur 
pengetahuan
lokal dan ilmiah
agrometeorologi
berdasarkan hasil
pengamatan & 
olah pikir petani.

Ukuran curah hujan
setiap hari (dlm mm.)
Dampak pola hujan
tertentu pada lahan

& tanaman.
Evaluasi

agroekosistem, 
identifikasi

kerentanan & solusi.

Pengisian rumpang-rumpang
pengetahuan tentang iklim-
cuaca & konsekuensinya ke

lahan pertanian.
Cara belajar

agrometeorologi dalam
ranah belajar lokal

Dialektika
pengetahuan
lokal & ilmiah

Peman
tapan



2008—2020:
Pemantapan 8 Jasa Layanan Iklim (Climate Services)

1. Pengukuran curah hujan setiap hari di setiap stasiun pengamatan.

2. Pengamatan agroekosistem & evaluasi bulanan (akhir 3 dasarian): 
mengamati kerentanan dan mencari solusi bersama.

3. Evaluasi hasil panen: antarpetani dalam satu musim, antarmusim
yang berbeda, antarmusim yang sama di tahun berbeda –
perbaiki strategi budi daya akan datang dalam kondisi iklim yang 
serupa.  

4. Pengorganisasian kegiatan WIL oleh petani sendiri: untuk
kelanjutan kegiatan belajar secara mandiri & penguatan diri
& kelompok

5. Penyebaran skenario musiman: agar mampu lakukan antisipasi. 

6. Penyajian pengetahuan baru sesuai kebutuhan: membuka
alternatif solusi masalah kerentanan: kurangi risiko & emisi gas. 

7. Pelaksanaan eksperimen “sama-sama menang” di lahan petani
sendiri: “lingkungan menang” – emisi gas Methana berkurang, 
& “petani menang”: hasil panen tidak berkurang.

8. Digitalisasi data curah hujan & agroekosistem: 
agar data tidak tercecer & hilang - tersimpan.

Adaptasi & 
Mitigasi



8 Jasa Layanan iklim dalam
Warung Ilmiah Lapangan
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Kemungkinan/Probabilitas:
• Suatu ukuran dari seberapa mungkin suatu peristiwa itu muncul.

• Digunakan untuk merangkum seberapa sering suatu peristiwa
khusus itu muncul. 

• Dipahami sebagai suatu frekuensi yang relatif:

Jadi, 20% berarti 2 dari setiap 10

• Sering dikombinasikan dengan informasi yang lain.

• Perlu ditransformasi untuk menjawab ketidakpastian
utama/kunci. 

• Atas normal > 67%    (6.7 dari 10t)

• Mendekati normal = 33-66% 

• Bawah normal <33%  (3.3 dari 10t)

• Dapat dihitung nilai-nilai untuk tempat-
tempat yang khusus
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(Walker 2021)
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Grafik Probabilitas - Rentang Normal 
Curah Hujan TARSONO TSNK 20

Agustus September Oktober

Jika Skenario musiman La 
Niña, berdasarkan Data 
Probabilitas TSNK 20
prakiraan hujan di bulan
Agustus s/d Desember
2020 berada di rentang
Atas Normal, intensitas
curah hujan diprakirakan
meningkat di bulan
Oktober-November 2020.

Tarsono, 2021

Adopsi & 
interpretasi

pengetahuan ilmiah



Antisipasi Petani atas dasar Skenario Musiman & Pengamatan: 
Keputusan Jadwal Tanam dan Penentuan Varietas, Strategi 
Tanggap pada El Niňo 2015 
Pertimbangan:

• El Niňo 2015 – curah hujan akan
berada di Bawah Normal sd Maret
2016 & data curah hujan November & 
Desember 2015.

• Kondisi pengairan di saluran irigasi & 
pemanfaatan air bawah tanah.

• Pengamatan atas penerbangan
ngengat Penggerek Batang Padi
Putih/Kuning dan Wereng Batang
Cokelat: puncak penerbangan ngengat
PBPP/K pada tgl. 5 Desember 2015.

(Nurkilah, 2021)

Rapat di tingkat desa
(Nunuk, Kec. Lelea, 
Indramayu)
1. Penetapan jadwal

tanam: 15 hari setelah
puncak penerbangan.

2. Pemanfaatan air irigasi
dan air tanah.

3. Varietas umur pendek
& tahan kurang air.



Siklus hidup hama, 
Usia tanaman, &

Strategi “Menghindar”

5-7 hari

5-7 hari

22 hari

22 hari
ngengat

kelompok telor

Larva (instar 1—5)

pupa

G-0 G-1 G-2 G-3

Puncak penerbangan 5/12/15

40-45 hr 40-45 hr
AMAN

Semai 20/12/15

Tanam 10/1/16

105HSS

85 HST

45HST-25/2/15 Rawan 60-75HST-15/3/15 AMAN

15 hr

Beda hasil
panen:
Yang 
terapkan
strategi: 8,1 
ton/ha.
Yang tidak
terapkan
strategi: 5,6 
ton/ha.

Mengurangi
penggunaan
pestisida
kimia –
hemat
biaya.

Selisih: 
2,5 

ton/ha



Kesimpulan
Untuk Pengelolaan Lingkungan yang Tangguh dalam

Kondisi Meningkatnya Risiko Perubahan Iklim & 
Bencana Alam di Masa Kini & Masa Depan: 

Perkaya Ilmu Titèn dengan Ilmu Sakti melalui
Pendekatan Antar- & Transdisiplin berdasarkan

Komitmen Edukasi Berkelanjutan dan Penguatan
Keyakinan & Jati Diri Pelaku Ilmu Titèn

Yunita T. Winarto

yunita.winarto@gmail.com

WA 0815 1343 3677

TERIMA KASIH
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