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ABSTRACT

This sludy aims to detetmine and analyze the vulnenbilly ol rainfed
fanning cammunitbs to the impacts and isks ol climde changc lrom the point of
undeBtanding aN expeience of famers aN adaptation patlem developed
mengenalisis Binfed farmerc cope with tE impacts of climate chanP- This study
used a qualitative awroach with case stldies. ltotede data colleciion using
obsevahon, inbNiew, documentation ati literature. Data aoalysis was
peiomdd thtough the stages of data redudion, data $esentation, and
conclusion. Data validity checking is also done in fou ways, namely: degree ol
conlidence; tansbrability; dependabilty; confrrmability.

fh6

resulb showed that the vulrenbw and raiofed

farmers'

undgttanding of the impacts and isks ol climate change is chardcteized by
difrcuhy detertuining lhe pattem of phnting, the rains arc ofiatc, hot air
tempenture, and the emetgence of new diseases in ice plants. Perception of
famers gn the impad of changes iklimn nafiely dectining ptduclion, crop
lailure, the more dry land, and the land ditricult to pmcess- Adaptan'o, stateg/'es
that run farmers cope with the impacls ot climate change suc, as the
maDufaclurc of wells dilled in the middle of tkt fields, planting vegebbles
dipematang fields, farm, bake sales, migntion, and slock managefientABSTRAK

ini bertujuan mengeiahui dan menganalisis kaentanan
petanitadah
hujan terhadap dampak dan reslko perubahan iklim dari
masfarakat
pemahaman
pengaiaman
petani dan menganalisis pola adaptasi yang
dan
sudut
petani
tadah hujan menghadapi dampak perubahan iklim.
dikembaogkan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan st/di kasus.
PerEumpulan data menggunakan motede observasi, wawancara mendalam,
dokumentasi dan studi pustaka- Analisis dsta dilakukan melalui tahap-tahap yaitu
Penelitian

reduksi dala, penyajian data, dan penarikan kesimpuhn. Pemeriksaan
keabsahan data juga dilakukan mela,ui empat cara, t€itu:deraial keperayaan-,
keteralihan; kebergantungan; kepastian.

Hasil penelilian menuniukkan bahwa kerentanan dan pemahaman petani
tadah huian te.hadap dampak dan resiko perubahan iklim ditandai oleh kesulitan
penentuan pola tanam, musim hujan yang tidak menentu, suhu udara panas, dan
m'rncu,n)" penyakit baru dalam tanaman padi. Persepsi petani terhadaP dampak
perubahan iktim yaitu produksi menurun, gagal panen, lahan semakin kenng,
cjan lahan sulit diolah. Strategi adaptasi yang dijalankan petani dalam
meoghadapi dampak perubahan iklim seperti pembuatan sumur bot di GngalF
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tengah_, persa},/ahan,

sayur-mayur di pemdang
p€temakan, penjualan .menanam
kue. migrasi, dan manajemen stok.
Kata Kunq: Adaptasr. Resiliensi, petanl, perubahan lklim

saweh. usaha

PENDAHULUAN
Fenomena tentang perubahan

iklim sudah teriadi sejak

ribuan

tahun yang lalu dan te{adi secara
e\rolusi. Namun tenomena yang
perubahan iklim fang te.iadi dalam
beberapa tahun terakhir ini lebih

erat derEan masalah ketersediaan

dan

ketahanan pangan negara.

Sedangkan pada umumnya petani di

lndonesia merupakan petani
srrrsr:tten, yakni mereka yang
mengolah sawah atau tanah mereka

cepat daripada yang diperkirakan

untuk

oam ahli (Man, 2009, UNEP,

dasamya sendiri.

Peribahan iktim global

2OO9).

saat

ini

p€menuhan

ke,tersediaan

kebutuhan
Sehingga

pangan

bagi

disebabkan meningkatnya suhu rata-

masyar:rkat harus dip€nuhi n€ga.a

rata udaE dan laut, mencaimya
salju dan es sorta moningkatnya

dengan berbagai cara.

salunya adalah membentuk BULOG

permukaan air Iaut.

yang benugas

Perubahan

iktim

yang

disebabkan oleh efek Gas Rumah

Kaca (GRK), yaitu gas{as

hasit

emisi yang terakumulasi di atmosfer

adalah korbondioksida

(CO2),

Salah

mengelola

keters€diaan pangan nasiooal
dengan cara menyerap atau
membeli hasil hasil produksi dari
petani. Akan tetapi sobagian besar
p€tani di Indonesia memitjki tahan

metana (NH4), ktoroiuorokalbon

sompit yang

atau CFC, nit-at oksida, ozon, uap

memenuhi kebutuhan keluarga saja.

air,

sulftrfteksaklorida, HpCs

hanlr cukup untuk

Keberadaan petani dan lahan seperti

(senyawa hidroffuoro)dan ppcs atau

dua sisi mata uang yang

perfl uorokarbon (Satria, 2012).

terpisahkan. Jika hasilnya baik akan

lklim yang mencakup

suhu,

curah hujan, kelembaban, kecepatan

angin, serta komponen-komponen
lain terkait erat dengan se*tor

pe.tanian. Perkembangan selilor
pertanian khususnya pertanian
tanaman pangan, memiliki hubungan

tak

bemihi poGitif dan monguntungkan
namun di sisi lain jika gagal panen
tilak dapat dihindari.
Perubahan iklim merupakan
sesuatu yang sulit ur uk dihindari
maka kerugian

dan memberikan dampak terhadap
semua s€ldor kehidupan. Sektor
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pertanian, merupakan sektor yang
paling refitang terhadap perubahan

iklim.Kondisi

ini

satunya adalah melalui adaptasi dan
modifikasi manajemen usaha tani.

Masyarakat yang bekeia di

rBngakibakan

bbih

adanya aoc€man yang cukup serius

sektior pertanian

bagi ketahanan pangan. Berbagai
sludi menyebutkan bahwa tanpa

perubahan-pgrubahan

dilakukan adaptasi

produksi. Scbagai konsekuensinya,

brtladap

meflasakan

ini

iklim sangat berpengaruh tefiadap

perubahan iklim, plodr*si tanaman

petani yang bekerja

Pangan Pada tahun

pertanian didwa

2050

karena

di lahan-hhan
memiliki

diperkirakan akan nrengalami
psnurunan yang @kup signikan
teruhma padi yang merupakan
pDduk pertanian paling esensial

tentang perubahan iklim. S{udi )rang
dilakukan Maddison (2007) y8ng

untuk masyaEkat lndon€sia.

beberapa negara

tulasyarakat di perdesaan lebih

pengetahuan

yang orkup

baksrja sama dengan World Bank di
Afrika

menuniukkan batMa sebagian besar

bsnyak beke.ja sebagai petani yang

pelaku perEnian

msmiliki sumber daya

pe6epsi seperti; iklim

dan

baik

mempunyai
semakin

kemampuan yang terbatas dalam

panas, hujan yang semakin sukar

menghadapi risiko dan kerentanan

diramalkan, serta durasi musim
hujan yang semakin pendek. Pada

yang timbul. Sehingga mereka tidak

mampu menghadapinya

serta

menambah beban persoalan yang
sudah di luar ksmampuan mer6ka.
Dengan demikian, adanya dampak
perubahan iklim dapat menghambal

upaya p€tani dalam

melakukan

kegiatan usaha taoi dalam rangka

banyak kasus, aktivitas petani
melalui c€'ta budidaya yang
diterapkan jusa berkonhbusi
terhadap peningkatan gas rumah

kaca, dan pada

gilirannya

b€fpengaruh terhadap pe.ubahan
iklim.

membangun kehidupan yang lebih

Adaptasi merupakan

baik bagi diri ssndiri dan keluarga.

szrtu pilihan kebrakan untuk
mengurdrgi dampak nega'tif

Guna mernpertahankan sekaligus
meningkatkan produksi pertanian,

salah

diperlukan upaya strategis baik dari

perubahan iklim {Adget at al.,2OO2l.
Adaptasi tertradap perubahan iklim

dari lokal maupun nasional. Salah

mengacu pada p$yesuaian dalam
sistom alam atau manusia s€bagai
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respon terhadap rangsangan iklim

Pengaruh perubahan

aktual atau yang dipsrkirakan dari
6fek perubahan iklim yang secara

te,hadap sektor penanian bersifat

nyata merugikan alau berpeluang
merEuntungkan (|rcC, 2001).
ilengingat arti per$ing daptasi

da)€, infrastruktur pertanian,

dalam fenomena perubahan iklim

pangan, serta keseiahteraan petani

yang tengah terjadi,

dan masyarakal pada

diperlukan

muftidimensbnal, mulai dari sumber
dan

sistem produksi pe.tanian, hingga
asp6k ketahanan dan kemandirian
umumnya.

adanya penolrthn yang merEkaji

Pengaruh tersebut dibedakan atas

mengenai persepsi petani terhadap

dua indikator, faitu

pefubahan iklim, bentuk strategi

(wlnerablej dan dampak (impad).

adaptasi yang dihkuka[ serta

Secara harflah,

kerenlanan

faktor- fakb{ yang momp€flgaruhi

lvulneable) Grhadap

perubahan

sbategi adaptasi tersebut.

iklim adalah kondisi

lklim tropis adalah

ciri

kerentanan

yarE

mengurangi kemampuan (niaousia,

dan temak)

lndon6ia yang memiliki daya
dukung kuat dalam bidang
pe{tanian. lklim tropB dicirikan

tanaman,

dengan curah hujan tirggi, intensitas

perkembangan. pertumbuhan,
produksi dan reproduGi secara

penyinaran mataha.i rang cukup,
dan suhu udara yang relatif sama

untuk

beradaptasi darvatau menjalankan
tungsi fisiologis atau biologb seperti;

optimal (waja0 akibat

iklim.

ancaman

sepanjang tahun nErupakan kondisi

perubahan

yang cocok bagi pertanian. Adanya

serirE terjadi dengan kondisi yang

dampak perubahan iklim adalah
garrgguan atau kondisi kerugian
maupun keuntungan, baik secara
fisik maupun sosial dan ekonomi
yang dissbabkan oleh ancan€n

semakin ekstrim dan waktu yang

perubahan aklim.

perubahan

iklim

membsrikan

dampak tersendiri terhadap sektor

I

iklim

lersebut Perubehan iklim

semakin

semakin panjang sehingga
meoimbulkan dampak yang
signifikan terhadap produksi
pertanian
(1Pcc,2001).

di banyak negara.

Berdasarkan

Sedangkan

latar

b€lakam

yang telah dikemukakan

diatas,

maka rumusan masalah penelitian

dibuat dalam bentuk

pertanyaan

sebagai berikut:
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1.

Bagaimana

kerentanan

lebih

masyaGkat p€tani tadah hujan

mendalam (Cresswel, 1994). Studi

terhadap dempak dan resiko
perubahan iklim dari sudd

kasus dalam tradisi

pemahaman

dan

pengalaman

2. Bagaimana adaptasi yang
dkembangkan p€tani tadah
hujan merEhadapi dampak
perubahan iklim.
PENELITIAN

"ETODE
Penelitian

ini

ponelitian

kualitatif memungkinkan adanya
iIltqraksa antara peneliti dan tineliti

sebagaimans

petani.

dalam

tradisi

paradigma konstruktivis. Kebenaran
adalah kEepahaman bersama atas

sebuah realita sogial berupa
intersubyektif as yang lahir akibat
inte.aksi antara peneliti dan

akan

tineliti.Sasaran penelitian adalah

dilaksanakan di Kecamatan Sibulue

masyarakat petani tadah hujan yang

Kabupaten Bone. Wilayah ini
merupakan wilayah pertar an yang
dihuni oleh sekitar 90'/" petani.

be,mukim

Umumnya pelana

setempat

di

Kecamatan Sibulue

Kabupaten dari berbagai lapisan
sosial. Untuk keperluan data fang
lebih akurat, maka peneliti juga periu

mengandalkan air hujan untuk
kegiatan pertanian. Luas areal

me\dawancarai kelompok*elompok

pertanian padi sawah tadah hujan di

dan

wilayah sekitar 2.100 Ha. Pemilihan

lainnya. S6mua inloman akan dipilih

lokasi penelitian juga didasa*an
pada pertimbangan bahwa di

secara purposive sampling, di mana

wilayah tersebut merupakan wilayah

tuiuan penelitian dan pemahaman

yang menonjol dad

mengenai masahh yang diieliti

pendidkan

penduduknya, namun penduduk
..;

fenomena sosial s€cara

strategis (tokoh adaumasyarakat),

lembaga-lembaga terkait

setiap informan akan dipilih sesuai

Berdasaft an sumbemya, data

setempat banyak menggantungkan

yang dipergunakan tebagi kedalam

hidupnya pada seKor peftanian di

dua kategon, yakni data primer dan
data sekunder. Data primer

Kabupaten Bone.

Jenis

penel

an

adalah

dh€roleh secara langsung dari

kualitatif derEan strategi studi kasus.

sejumlah responden.

Strategi studi kasus dipilih karena

pengumpulan data primer dilakukan

kekhasan masalah

melalui wawalrcal.l

m6ndalam,

pengamatan

partisipatif.

selain

kemampuannya untuk menjelaskan

104
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dokumenhsi

dan Fcr.us Gtoup

Diisclrssiori

(FGD).

Bentuk

ketga adalah penaaikan kesimpulan
berdasa*an reduksi dan penyajian

wawancaG utama yang digunakan

data. Psnaikan

adalah wawancaaa

berlangsuBg bertahap dari
kesimpulan umum pada tahap

mendalam.

Penulis juga melakukan wawancara

kesimpulan

lapas (the inlomal conve6ational
intarviev\, yai$ teknik wawancara

reduksi data, kemudian meniadi

,aE

data, dan lebih spesifik lagi pada
tahap penarikan kEsimpulan yang

berlangsung secara spontan

d.r

bebas (Guba dan Lincoln,
2000). Sedangkan data sekunder
diparoleh dari sejumlah inslansi

lebih spesifik pada tahap penyajian

sebenamya. Rangkaian proses ini
menunjukkan bahwa analisis data

te.kait sep€rti instansi pemerintah,

kualilatif dalam p€nelitian ini bersifat

ier$aga adat, serta

datadata

menggabungkan hhap reduksi data,

ic.tulis dari berbagai sumber seperti
Analisis data dilakukan dengan

penyajian data, dan penarikan
kesimpuhn secara berulang dan
bersiklus(Miles dan Huborman.

melalui tiga tahap yailq peiama,

1994). Pemeriksaan keabsahan data

Proses reduksi data yanq terfokus
pada pemilihan, psnyedefianaan,

iuga dilakukan melalui empat cara,

buku, jumal, dan hasil peneliian.

pengabstEkan

dan

transiormasi

yaitu: derajat
keteralihan:

kepercayaan:

kebe.gantung6n;

data kasar dari catatan lapangan.

kepastian.

Dalam proses ini dipilih data fang
relg!"n dengan iokus penelitian dan

HASIL OAN PETIBAHASAN

data yang tidak memenuhi kriteria

terjadi se.iak beberapa

eksklusi-inklusi. Tahap kedua adalah

terakhu

penyajian data, yaitu penyusunan

lndonesh termasuk

informasi menjadi pemyataan yang

Sibulue Kabupsten Bone, Eepeni

memungkinkan

penarikan

pergeseran awal musim hujan dan

kesimpulan. Data disajikan dalam

perubahan pola curah hujan. Selain

bentuk teks naratif, mulanya
terp€ncar dan terpisah pada

ittr terjadi kecandarungan perubahan

berbagai sumber

informasi,

dengan keragaman dan deviasi yang

kemudian diklasifikasl menurut tema

semakin tinggi serta p€ningkatan

dan kebutuhan analisis.

freku6nsi kejadian iklim ekstrim,

Tahap

Perubahan pola huian sudah

di

intensitas

dekade

beberapa wilayah di

di

Kecamalan

qrrah hujan

bulanan
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adahh mundumya awal

hujan dan makin panjangnya periode

kebutuhan lahan urtuk be$agai
penggunaan seperti psmukiman,

musim k6marau. PeEeseran pola

tsansportasi,

hujan sangal mempengarlhi
sumberdaya dan intrastuktur

meningkat ssialan

penanian, bergssemya waku

kemajuan zaman. Secara absolut,

taman, musim dan pola tanam, serta

lahan yarE teGedia rdatif tstap,
bahkan cenderung menciut dan
terdegradasi, baik akibat. tidak

musim

degradasi lahan.

Gejsla diatas seialan dengan

dan pertanian

terus

dengan

meningkatnya iumlah penduduk dan

temuan (Angles, dkk., 2011) bahwa

tepatnya

variasi iklim seperti keiadian masa

dampak perubahan 'iklim. Kondisi

kemarau paniang memiliki dampak

tersebut meny&abkan laju konversi

yang tinggi pada hasil tanaman

lahan akan somakin sulit dibendung

lahan k6ring. Kondisi digambarkan

dan sistem peng€lolaan lahan akan

oleh petani

ssmakin intensif, bahkan cenderung

sBbagai

sebuah

peBgelolaaJ),-- maupun

perjudian dalam k€iatan pertanian

melebihi daya

sekarang ini karena mergka memulai

Berdasarkan analisis lrawan et a/.

turun ke savMah dengan curah hulan
yang susah di prediksi dan dsisi lain

(200'1), dalam periode 1981-99 telah

petani juga harus menyiaokan
sejurnlah dana untuk kogiatan
pertanian. Mulai dari dana
pengadaan

bibit padi,

pupk.

dukungn!€.

teriadi atih fungsi lahan sawah
seluas 1.002.055 ha. ssmentara
penambahan luas lahan sawah
hanya 518.224 ha. dalam periode
1999-2002 telah

teiadi

konve6i

pertisida, biaya garap dan lain{ain.

lahan sawah seluas 167.150 ha,

Seorang petani bisa mengeluarkan

yang menyebabkan penciutan lahan

dana sebesar Rp. 5.000.4100 untuk

sawah seluas 107.482 ha (Sutomo,

biaya op€rasioia! urtuk 1 Ha sawah.

z004l.

Secara umum, perubahan iklim

Para petani

juga

di

Kecamatan

memahami bahwa

akan berdampak terhadap penciutan

Sibulue

dan degradasi (penurunan tungsi)
sumberdaya lahan, air dan

sakaEng ini teriadi perubahan
cauca. Suhu udara cenderung

inftastruKur terutama irigasi, yang

s€makin panas. Meflurut penuturan

menyebabkan terjadinya ancaman

Yemmang (45 tahun) bahwa:'lvaKu

kekeringan atau banjir. Di sisi lain,

saya berumur 20 tahun saya sering
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tidur siang di teras rumah

sejuk. Namun, sekararE saya tdak

konsumsi air minum meningkat
tajam karena adanya perubahan
cua..r Pa.Es disamdng itu ia

bisa tidur siang lagi di teras rumah

meclsa*an penurunan stamina yatug

karena sangat panas. Terkadang
mata sudah mau terp€jam tapi

drastis ketika bekerja

dan

nyenyak sgkali kar€na udara sangat

pengaruh cuaca panas.

katena bsrkeringat tspaksa bangun

lagi dan ambil kipas angin

untuk

melanjutkd! tidur. Saya

juga

sekarang selalu haus kalau pergi

bekeria

di

sawah. Dulu

saya

karena

Terjadinya pergeseran musim

ini

membuat petani padi tidak
mengistirahad<an lahan sawahnya
setelah panen mssa tanam padi

yang pertama, yang

bisanya

terkadang bekeris selama 4 jam di
sawah dan hanya minum 'l gelas air

dilakukan selama bulan februari

putih. Tapi sekarang hampir tiap jam

untuk sawah tadah huran. Terjadinya

di

untuk sawah irigasi dan bulan Maret

sawah pada

pefgeseEn musim tersebut juga

musim panas selalu haus dan
meneguk 1 gelas air pulih. Jadi
memang agak teGsa adaoya

membuat potani pada sawah tadah

kalau Baya kerja

perbedlan

qrlca pada 20

tahun

hujao menanami tanaman lain

di

sawah lebih lama dari dua bulan
menjadi tiga bulan sambil menunggu

yang lalu. sekarang sangat panas,

musim hujan tiba, sgperti

dan selalu kita haus dan gampang

dilakukan oleh salah satu informan

capek. (Wawancara, 24 Juni 2016)

Arifin. Tanaman yang ditanam di

Berdasarkan

penuturan

intorman tersebd, maka dapat
dipahami bahw€ petani seperti

yang

sawah adalah iagung dan kedelai
yang hanya butuh waktu dua bulan
untuk bisa dipanen hasilnya. Tidak

kesulitan tidur siang diteras karena

semua petani menanam tanaman
iagung dan kedelai, hanya petani
yang memiliki sawah yang dekat

udara panas padahal sebelumnya

porkampu ngan penduduk yang yang

dia senantia$ memanfaatkan teras

menanam jagung atau kedelai di

rumahnya unt* tidur siang iika
pulang dari sawah. Hal ini yang

sawahnya. Kondisi ini disebabkan,

dapat kila pahami dari penuturan

padi pada saat musim

Yemmang (45 tahun) bahw8 tingkat

umumnya dbunakan oleh Penduduk

Yemmang merasakan adanya
perubahan cuaca yang ditandai
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karena sawah yang tidak ditanami
kering
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menggembalakan

berupq ssrarEan harna k6ong emas

tcmaknya. Sehingga sulit meniagB

pada tanaman padi. Di samping itu

t

i4un9 dan kedehi merska
iika rEd(a monanam di tempat yang

iuga ada irdikasi bahwa sawah
Fng terkena banjir pada musim

Fuh dari

sebelumnya barpeluang letih
besar mcngalemi l6dakao hama

raman

pemukiman pendudrr(.

Umufiya petani s€tempat

msnyukai mcnanam
dibindingkan ksdola,.

lebih

iagung

Hal

ini

dGababkan kalau moreka menaiam

iagurE, maka m6reka

biss

m€rEkoisumsi langsung

dan

\.rcfeng coklat.

DirBkbrst

Pcrlindungan Tanaman Pangan
pada tahun 2007 m€hporten

bahrra ssrangan $€reng cokht
meningkat drastis pada tahun

sebagian diiual di p8sar. Sedangkan

kejadian L+Nina 199E.

urtuk tanal,En kedelai, biasanya

Pen€iutan hhan sawah di
Ke€amatan gbulue Kablpaten Bg.le

ma3)akal erEgan menanam karena
harga jual ketika musim panen tiba

sangat rendah dan masyarakat

masih meniadi kontrorersi, tetapi
fakta

di

tapangan merEindikasikan

tilak terbiasa merEolah

bahwa intenshas konve6i

lahan

kedelai untuk dijadikan makanan

semakin lmggi dan

sulit

dalam bentuk tempe atau tahu.

dikendalikan. Penciutan

lahan

setempat

Tedapat juga peGepsi petani

sawah tadah hujan

di

Kecamatan

terhadap akibat perubahan iklim
yang rnereka alami membuat hasil

Sibulue Kabupaten Bone cenderung

produksi sernakin menurun. Arit (56

'sekarang prodlksi padi semakin

selama kurun waktu '19912015,
Grutiama akibat beralih fungsi
menjadi aloal perumahan dan

menurun karena banjir dan berbagai

fasilitas umum ssperti perkantoran,

serangan hama'.

Peningkatan

sekolah, p€rkuburan, lapangan olah

intensitas banjk secaE tidak

raga dan lempat ibadah.
Pengusahaan lahan kering

tahun) merEungkap bahwa

langsung akan mempengaruhi
produksi karem meningkahya
seEngan ha,ra penyakit (OPT).

MenuM Wiyono

(2009),

peningkatan hekuensi keiadian
baniir dapat menimbulkan masalah

meningkat tajam, sokitar 200 ha

perbukitan atau hhan berlerEng
padat penduduk di Desa Pattiro

Riolo, Desa Cinnong dan Desa
i,tabbiring di Kecamatan Sibulue

pada

umumnya

kurang
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suhu

memperhatikan aspek lingkungan

Peningkatan

dan seakan mendorcng

Pen!€bab terjadinya

perluasan

yang

rngnjadi

p€ningkatan

lahan kri6s yErE umumnya berada di

lranspirasi

ka^,asan DAS peflyar€ga. Selain

nEnurunkan produksi tanaman

menurunkan

pangan (Las, 2007), meningkatkan

produktivitas.

ai,

ECanjutnya

kerusakan lahan teGebut juga
menurunkan fungsi hidrobgis dan
potensi ermberdaya air akibat
penurunan daya sgrap dan daya

koflaumsi

tampung air,

Salah satu dampak porubahan iklim

ancaman banjir

meningkatnya

Arif (56

tahun)

bahwa sekarang produksi

padi

mempercepal

PomatarE€n buah/ biji, menuruokan

mutu hasil dan berkembangnya
bedagai hama p€nyakit (OPT).
teftadap sektor pertanian adalah
ancamsn banjir yang semakin sering

ssmakin menurun karena baniir dan

pada lahan sawah,

berbagai serangan

menyebabkan b€rkuEngnya luas

hama.

Peningkatan intensitas banjir s€cara

arEal parcn dan produksi padi.

Strategi adaptasi petani tadah

tidak langsung akan mempengaruhi

produksi karena

meningkatnya

serangan hama penyakit (OPT).

Menurut petani

setempat

yang

hujan di Kecamatan

Sibulue

Kabupaten Bone ketika te,iadi
p€rubahan cuaca yang tilak

peningkatan frekuensi kejadian
banjir dapat menimbulkan masalah

menentu bias€nya tergantung pada

berupa serangan hama keong pada

miliki. Unhrk daerah yang

tanaman padi. Di samping itu juga

memiliki hutan dan wilayah pesisrr

ada indikasi bahwa sawah yang

pantai seperti halnya yang terdapat

terkena baniir pada

di

musim

kapital dan kapasit€s yang mereka

Desa Mabbiring, Desa

masih

MalhJse

sebelumnya berpeluang lebih
besar mongalami ledakan hama

Tasi, Desa Sumpang

wereng coklat.

Desa Massenrengpulu, Desa Bulie,

Hasil temuan penelitian

ini

Minangae,

Desa Pakksalo, Desa Pattiro Riolo,
Desa Tunreng Tellue, Desa Balieng

sejalan dongan hasil penelitian KP3l

Toa, dan Desa Pattiro

(Bo€r, 2007) yang menunjukkan
bahwa peningkatan suhu akibat
naiknya kon6sntrasi CO2 akan

kebanyakan petani lelakinya untuk

menurunkan
110

hasil

tanaman.

Sompe,

memenuhi kebutuhan hilupnya
sstBlah mengalami gagal panen
adalah menjual hasil kebun seperti
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kayu, kakao, pisang, sapi, ayam,

s€bagian merubah sisiem pdtanian

dan ikan.

petani

msreka derEan merggali sumur di

perempuannya jika terjadi kegagalan

tengalFtengah persa\yahan. Gejala

panen akbst cuaca yang tidak

ini

men€ntu, mercka cenderuog tidak

memimiliki sawah yang luas dan air

melEklkan apa-apA drn pesrah
pada keadaan. Beberapa peEni

dan sumur tersatrul

perempuan akan menjual kue rumah

jwa di distribusi ke

dan di pasar daerah. Lain halnya

yang ada disekelilingnya

Sedarukan

dilakukan oleh petani yang

digunakan untuk rnengairi sawahnya

h-Gir

yarE tinggal

di

Desa 4angpulu,

disamping

sawah-sawah

c-hl.h

dengan
^-6o-

Dalam hal ini, sistem penggunaan

iranaieng, Cinnong, Tadang Palie,

sumur bor

Kalibong, Patiro Bajo, dan Kelurahan

p€rsawahan setidaknya membantu

ryrcrvc,rgtrrgr rrs,EM

tE@'n urru^ rE..P !r*

w,'uE,u,,9

ke

ditengatFtengah

wE,E'8,,

tempat lain atau
meminjam uang pada tengkulak

dalam kondisi perubahan cuaca

untuk memenuhi

hidupnya. Mereka akan kcmbaii ke

Penentuan saat lanam
berdasarkari icierseuiaari air

berlani ketika cuaca

mulai

bertuiuan rnenekan risiko kegagalan

mendukung produksi padi yang bisa

panqn dan meningkatkan €fisionsi

dihEilkan dari sawah

p€nggunaan

merardau

kEbutuhan

mg{Bka.

yang tidak rEnemu.

air. Perubshan

iklim

Petanr yang memiliki tenl8k, akan

akan menoorong p$ani u

menjual tomsknya bila terdapat
gagal panen dari tanaman yang

mengubah Pola tanam pada lahan

mereka pelihara. Petani yang tidak

kedelai. Namun karena harga jagung

memiliki simpanan berupa temak

dan kedelai yang rglalif

ataupun hasil bumi, termasuk petani

sehingga petani lebih memilih padi

yang rapuh terhadap kemiskinan
yang disebabkan oleh terjadinya
perubahan cuaca yang tidak

karena memberi keuntungan yang

menentu. Walaupun koodisi cuaca

jagung dan kedelai

yarE tidak menentu sudah terjadi

memardaatkan areal

selama 15 tahun, tetapi petani tadah

perkebunan. Dalam

huran

di

Kecamahn

uk

sawah dari padi ke jagung atau
rcndah,

relstif lebih tinggi. Salah satu
peluang dalam psngernbangan

di

adalah

kar.vasan

hal

ini

Sibulue
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diperl*an raratas )arE

toleran

nauman.

Teoadinya

peningkatan

populasi hama menyebqbkan petani

maningkatkan

intiensitas

p€ngounaan puPuk dan Pestisida
agar tilak mengalami 9a9al panen
akibat s€rangan hama. Flel te.sebd

msnyebabkan kerontanan

pada

dalam mengatasi pcrubahan iklim
yaitu deflqan manaismon rtok.
Kstika paren mrrckq bcfhalil, maka

tijak dihabiskan atau di
jual semuanya, akan tltapi mereka
menyimpan paEediaan gabah di
hasil panen

gudang pcnyimpanan yang m€mang

sudah Ersgdia di sotiap rumah
targga potani. Persldiaan gabah

taktor okonomi karena pengeluaran

dalam jumlah yang

untuk modal bsdambah. Ufituk
mongstBsi hel itu. pada v6ktu

dipsrurtukkan untuk msngantbipasi

mlnunggu mssa tanam s€telah
psnsn yang kcdua dimana lahan

gagEl pancn. B$eran .iumlah 0ab8h

sawah srdang diistiraha&an selsma

yano disimpen di
dip9rkirskan bise di

konsumsi

,-3 tlrlen ..trr6rirn rtat nr .li

selama 1 tahun

Kecamatan Sibuhre bermigrasi ke

tamga potani. Jadi manalernen stok

Sul€w6i Tsnggara ,nemhrka lahan

rnorupakan

p€.k6bunan. Budaya merantau dari

dralankan ol6h petani dalam rangka

sukr

sr.:ku alamin3n

di

psnelitian, menyebabkan

kekuararEan makanan

unt*

cd(up

dr

masa

eudang

86tiap rumah

suab stat€gi

yang

lokasi

menganisiFasi galel panen akibat

petani

ulah oJaca yang trdak meoertu

csndorung pergi ke lokasi lain untuk

karena adanya perubahan iuim.

,nendapatkan

I(ESI PULA'.I

tambahan

Psr19|'a dr lhd Err-!, YA9., Pc,,s,,.
Jika potani padi tadah hujan tilak

msmiliki kapasitas untuk msncari
matg pencaharian ke tempat lain,

petani tadah huian tcrhadap
dampak dan resiko perubahan
iklim ditandai oleh k€sulitan

maka dia akan berhuiarB paaia
tengkulak dengan bunga yang

lEErtruc

sangat tinggi (>20%). Hal ini yang

udata panas. dan munoJlnya
penyakit baru dalam tanaman

mcnyebabkan teriadinya penurunan
xesgSmeraan

pera

radah hujan.

Perri! d, Kccanatan Sibolue

tf-Fr

iaa si*ri

srraEgi

Pwr.

huian yang tidal menentJ, suhu

pa<ii- Fersepsi p€iarii i,ailiadap

dBmpak parubahan iklim yaitu
p.oduk8i moourun, gEgal panen,
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lahan semakin kering, dan lahan
sllit diolah .
2. Stralegi adaptasi yang dijalankan

petani dalam

menghadapa

dampak perubahan iKim seperti
ocmh,alan rum". ho. di tellgal.L

tengah persawahan, menanam
sayuHrawr dip€mahng sawah,
usaha pel€r'rv*an, penjualan kue,
6i^...'
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