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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0.74 ±

0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir (Rahmanelli, 2008).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007) menyatakan

peningkatan suhu rata-rata global terjadi sejak pertengahan abad ke-20 yang

disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Diperkirakan

matahari telah berkontribusi terhadap peningkatan temperatur rata-rata global

selama periode 1900-2000 sekitar 45-50%. Stott (dalam Rahmanelli, 2008)

mengemukakan bahwa model iklim yang dijadikan pedoman saat ini membuat

estimasi berlebihan terhadap efek gas rumah kaca dibandingkan dengan pengaruh

matahari. Walaupun demikian, bahwa meningkatkan sensitivitas iklim terhadap

pengaruh matahari, sebagian besar disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK).

Gas rumah kaca adalah gas yang timbul secara alamiah dan merupakan

akibat dari aktivitas manusia. Contoh dari GRK adalah CO2 (karbon dioksida),

CH4 (methana), N2O (nitrogen oksida), CFC (chloro fluoro karbon), HFC (hidro

fluoro karbon), PFC (perfluoro karbon), SF2 (sulfur heksafluoro). Jika GRK

terlepas ke atmosfer dan sampai pada ketinggian troposfer, akan terbentuk lapisan

“selimut” atau “rumah kaca” yang mengungkung bumi. Rumah kaca inilah yang

akan memantulkan sebagian panas dari bumi kembali lagi ke bumi sehingga bumi

dan atmosfer menjadi hangat (Wardhana, 2010).
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Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan banyak

perubahan di permukaan bumi, seperti meningkatnya intensitas fenomena cuaca

yang ekstrim atau perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman

yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan potensial mendatangkan masalah baru

bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian pada umumnya.

Perubahan iklim adalah kondisi beberapa unsur iklim yang magnitude dan/atau

intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-

rata, menuju ke arah (trend) tertentu (meningkat atau menurun). Penyebab utama

perubahan iklim adalah kegiatan manusia (antropogenik) yang berkaitan dengan

meningkatnya emisi GRK.

Pertanian merupakan subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang

paling rentan terhadap perubahan pola curah hujan. Tanaman hortikultura

umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman

(kelebihan dan kekurangan) air. Secara teknis, kerentanan tanaman hortikultura

sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan, sifat tanah, pola tanam,

teknologi pengelolaan tanah, air, tanaman, dan varietas. Oleh sebab itu, kerentanan

tanaman hortikultura terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas areal tanam,

produktivitas dan kualitas hasil. Kejadian iklim ekstrim, terutama El-Nino atau

La-Nina, antara lain menyebabkan: (a) kegagalan panen, penurunan indeks

pertanaman (IP) yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi, (b)

kerusakan sumberdaya lahan pertanian, (c) peningkatan frekuensi, luas, dan

bobot/intensitas kekeringan, (d) peningkatan kelembaban, dan (e) peningkatan

intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).
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Berdasarkan laporan DNPI (2013) sektor pertanian mengalami gangguan

langsung akibat perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan

curah hujan di wilayah tertentu dan sekaligus kekeringan di tempat yang lain

(Kusnanto, 2011).  Hal ini berdampak bagi petani yang tidak lagi memprediksi

musim tanam secara akurat.

Petani yang memiliki pengetahuan mengenai perubahan  iklim akan

bertindak reaktif dan melakukan antisipasi terhadap dampak yang terjadi akibat

dari perubahan iklim. Adaptasi terhadap  perubahan  iklim  dapat  direncanakan

atau dilakukan  dengan spontan. Tindakan spontan dilakukan tanpa kesadaran

dalam memprediksi perubahan iklim namun berdasarkan pengalaman dan kondisi

yang berlaku (Smithers dan Smit, 2009; Kalinda, 2011 dalam Kurniawati, 2012).

Petani melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan  strategi  menggeser

masa tanam, mengubah  variasi  tanaman, mengubah pola tanam, mengubah

tempat dan lokasi tanam. Hal ini berdasarkan pengalaman mereka atas perubahan

iklim yang berlangsung secara bertahap (Miranda dkk, 2011 dalam Kurniawati,

2012). Jadi tindakan yang paling tepat untuk mengurangi dampak dari sifat

ekstrimnya perubahan iklim adalah penyesuaian (adaptasi) kegiatan pertanian

dengan perilaku iklim pada masing-masing wilayah.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak luput dari

pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim di Bali sangat dirasakan petani

tanaman hortikultura di daerah dataran tinggi, khususnya Desa Pancasari.

Menurut Setiawan (2012), Desa Pancasari telah mengalami perubahan iklim dari

tipe iklim C (agak basah) menjadi tipe iklim D (sedang) pada kurun waktu 1961-
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2008 ditinjau dengan analisis kecendrungan curah hujan, analisis perubahan suhu

udara, analisis perubahan tipe iklim dan analisis pergeseran bulan basah, lembab

dan kering. Petani tanaman hortikultura di Desa Pancasari sering mengalami gagal

panen, terutama pada tanaman stroberi. Berdasarkan data BPS (2012) pada tahun

2010 luas panen tanaman stroberi mencapai 120 hektar dengan produksi 8,36 ton

dan pada tahun 2011 mengalami penurunan luas panen yang hanya mencapai 87

hektar dengan produksi 7,57 ton. Hal ini tidak terlepas dari perubahan iklim yang

terjadi di Desa Pancasari. Harian Bisnis Bali (2007) melaporkan jika cuaca buruk

yang terjadi menyebabkan hasil panen stroberi di sentra produksi Pancasari

anjlok, dimana dari 0,5 hektar lahan pertanian maksimal mendapatkan hasil panen

10 kg. Tentunya hal  ini tidak terlepas dari pengetahuan petani stroberi di kawasan

tersebut terkait perubahan iklim yang terjadi. Mengacu pada fenomena tersebut,

maka menarik dikaji lebih jauh mengenai “Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani

tentang Perubahan Iklim dengan Adaptasi Budidaya Stroberi di Desa Pancasari,

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan yang ingin dipecahkan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengetahuan petani stroberi tentang perubahan iklim di Desa

Pancasari?

2. Bagaimanakah adaptasi petani terhadap perubahan iklim berkaitan dengan

budidaya stroberi di Desa Pancasari?



5

3. Bagaimanakah hubungan tingkat pengetahuan petani tentang perubahan iklim

dengan adaptasi budidaya stroberi di Desa Pancasari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Menguraikan pengetahuan petani stroberi tentang perubahan iklim di Desa

Pancasari.

2. Mennguraikan adaptasi petani terhadap perubahan iklim berkaitan dengan

budidaya stroberi di Desa Pancasari.

3. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan petani tentang perubahan iklim

dengan adaptasi budidaya stroberi di Desa Pancasari.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, terdapat

sejumlah manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat

mengkontribusi pada penambahan teori dan temuan mengenai hubungan

tingkat pengetahuan petani tentang perubahan iklim terhadap adaptasi

budidaya stroberi.

2. Manfaat praktis

1) Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Buleleng, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk
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menetapkan kebijakan tentang adaptasi perubahan iklim yang dapat

dilakukan bagi petani stroberi.

2) Bagi petani stroberi, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengenalan

adaptasi perubahan iklim untuk tanaman stroberi.


