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KATA PENGANTAR
Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah berkomitmen
untuk menurunkan emisi sebesar 29 % (Business as Usual) dan 41 % dengan
bantuan internasional pada tahun 2030. Komitmen tersebut harus diterjemahkan
di tingkat nasional maupun sub nasional, melalui beragam instrumen kebijakan
dan program yang disesuaikan dengan karakteristik di setiap wilayah. Dalam
menerjemahkan NDC into Actions, DJPPI telah menetapkan 9 program strategi
implementasi NDC, yaitu: (i) pengembangan ownership dan komitmen, (ii)
pengembangan kapasitas, (iii) enabling environment, (iv) penyusunan rencana
kerja dan jaringan komunikasi, (v) kebijakan satu data GRK, (vi) penyusunan
kebijakan, rencana dan program (KRP) intervensi, (vii) penyusunan pedoman implementasi NDC, (viii)
implementasi NDC, dan (ix) pemantauan dan review NDC.
Untuk mencapai komitmen tersebut, ahli perubahan iklim mempunyai peran yang sangat strategis
sebagai agent of change yang tidak hanya memberikan input bagi kebijakan pemerintah daerah maupun
pusat, namun harus bisa membawa kepentingan nasional ke tingkat global. Di Indonesia sudah banyak
hasil penelitian, namun sayangnya banyak hasil penelitian yang tidak diketahui dan dimanfaatkan untuk
masyarakat maupun sebagai bahan pengambilan keputusan. Selain itu hasil penelitian Indonesia sangat
sedikit yang dimuat di jurnal internasional, sehingga tidak muncul dalam laporan Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC). Masih menjadi pekerjaan rumah kita untuk mendorong agar peneliti
Indonesia dapat mempublikasikan hasilnya dalam jurnal internasional.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan peran para ahli perubahan iklim, Ditjen Pengendalian
Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Universitas
Hasanuddin (Puslitbang Natural Heritage, Biodiversity and Climate Change) mengadakan Workshop
Nasional Ahli Perubahan Iklim Indonesia dengan tema “Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Wallacea”.
Selain untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam rangka penanganan
perubahan iklim di region Sulawesi, workshop ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan
peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim di region Sulawesi, mensosialisasikan program
prioritas nasional pengendalian perubahan iklim, dan penguatan jaringan ahli perubahan iklim.
Atas terselenggaranya workshop serta tersusunnya Prosiding ini, kami mengucapkan terima kasih
kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya.
Semoga prosiding ini bermanfaat.
Jakarta, Agustus 2018
Direktur Mobilisasi Sumberdaya
Sektoral dan Regional
Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK

Dr. Wahyu Marjaka, M.Eng.
NIP 19660315 199303 1 001
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya
sehingga prosiding Workshop Nasional Ahli Perubahan Iklim Indonesia dapat
diselesaikan.
Karakter landscape Sulawesi yang didukung oleh perubahan iklim, berdampak
pada sistem kehidupan di dalamnya. Bencana hidrometeorologi yang setiap
tahunnya terjadi, menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bermukim di
daratan Sulawesi. Selain pengaruh bagi masyarakat, perubahan iklim juga
berdampak pada keanekaragaman hayati. Buku prosiding ini memuat sejumlah
artikel hasil penelitian dan kajian mengenai perubahan iklim di berbagai bidang keilmuan, yang telah
dipresentasikan pada Workshop Ahli Perubahan Iklim Indonesia dengan tema “Dampak Perubahan Iklim
di Kawasan Wallacea”. Rangkaian kegiatan workshop telah dilakukan selama 1 (satu) hari penuh pada
tanggal 4 Juli 2018.
Rangkaian kegiatan workshop merupakan program hasil kerjasama Direktorat Mobilisasi Sumberdaya
Sektoral dan Regional, KLHK, bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Natural
Heritage, Biodiversity dan Climate Change, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Hasanuddin. Atas terselenggaranya acara workshop ini, kami mengucapkan terima kasih
atas dukungan semua pihak, terutama kepada: Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Direktur
Adaptasi Perubahan Iklim, para pembicara dan moderator, jajaran panitia dari KLHK dan Unhas, serta
para peserta workshop.
Akhir kata, jika ada yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan seminar maupun dalam
penerbitan buku prosiding ini mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat
bagi kemajuan kita di masa depan. Amin.

Makassar, Agustus 2018
Kepala Puslitbang Natural Heritage,
Biodiversity and Climate Change,
Universitas Hasanuddin

Dr.Ir. Roland Alexander Barkey
NIP 19540614198103 1 007
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PENDAHULUAN

Perubahan iklim sudah merupakan keniscayaan dan bila tidak ditangani segera maka akan
memberikan dampak yang intensif. Dampak dari perubahan iklim dirasakan secara global, namun
intensitasnya berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dampak perubahan iklim sudah
semakin terasa di Sulawesi dengan meningkatnya banjir, tanah longsor dan kekeringan (bencana
hidrometeorologi) serta perubahan terhadap komposisi biodiversity yang menggambarkan kualitas
lingkungan. Dampak ikutan yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat menjangkau berbagai
aspek kehidupan seperti sosial dan ekonomi sampai menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
Mengingat luasnya dampak perubahan iklim maka dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak
(stakeholders) dan berbagai lintas keilmuan. Karena sifatnya global maka semua pihak harus saling
bekerja sama dalam mengatasinya. Disadari bahwa berbagai pihak telah melakukan berbagai
tindakan terkait dengan dampak perubahan iklim, baik kalangan pemerintahan, kalangan akademisi,
maupun organisasi non pemerintah. Berbagai tindakan ini sering kali tidak tersosialisasi dengan
baik, sehingga diperlukan satu workshop untuk saling belajar dan menentukan arah bersama
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim khususnya di region Sulawesi.
Sulawesi memiliki keunikan yang sejak lama dikenal dengan kawasan Wallacea. Keunikan ini
terbentuk dari bertemunya ciri “Barat” (Kalimantan dan Sumatra) dan ciri “Timur” (Maluku dan
Papua), sehingga menghasilkan biodiversity yang unik. Keunikan ini bukan hanya terkait dengan
flora dan fauna darat, tetapi juga laut. Selain itu Sulawesi memiliki keunikan lain, yaitu wilayah
pesisir yang sempit dan topografi yang relatif curam di daratannya. Ciri-ciri ini memberikan pengaruh
pula pada masyarakat yang berkembang di wilayah ini. Pulau Sulawesi yang berada dalam kawasan
Wallacea menyimpan keragaman hayati yang begitu tinggi. Kondisinya yang dibatasi oleh
samudera, membuatnya kaya akan ratusan spesies yang khas. Sekitar 73 persen keanekaragaman
hayati di Sulawesi merupakan spesies khas yang tidak dapat ditemukan di belahan bumi manapun,
dimana sekitar 36 spesies mammalia dan 19 spesies avian adalah endemis yang khusus berevolusi
di Sulawesi (sumber: Biological Journal of the Linnean Society).
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Sumber: Kompas, 2017

Karakter landscape Sulawesi yang didukung oleh perubahan iklim, sangat berdampak pada sistem
kehidupan didalamnya. Bencana hidrometeorologi yang setiap tahunnya terjadi, menimbulkan
kerugian bagi masyarakat yang bermukim di daratan Sulawesi. Selain pengaruh bagi masyarakat,
perubahan iklim juga berdampak pada keanekaragaman hayati. Menurunnya intensitas hujan dan
meningkatnya temperature rata-rata telah menurunkan keanekaragaman spesies flora dan fauna di
Sulawesi baik yang darat maupun di laut, meskipun dampak yang timbulkan belum dapat di
kuantitatifkan secara pasti akan tetapi dampak tersebut sudah dapat dirasakan. Oleh karenanya,
penilaian terhadap dampak perubahan iklim dan upaya dalam mengantisipasinya sangat diperlukan
dalam membangun ketahanan iklim di wilayah Sulawesi yang merupakan kawasan yang khas
(Kawasan Wallacea) yang terkenal dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya.

TUJUAN DAN KELUARAN KEGIATAN
Tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim
dan mendiskusikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk membangun ketahanan iklim di
region Sulawesi, dengan cara:
1) Melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas perubahan iklim termasuk dari aspek
sosial ekonomi.
2) Mensosialisasikan program nasional perubahan iklim.
3) Mendesiminasi hasil-hasil penelitian, kajian, dan pemikiran penengendalian perubahan iklim.
4) Merumuskan gagasan strategis pengendalian perubahan iklim.
5) Penguatan jaringan ahli perubahan iklim.
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Keluaran yang diharapkan dari hasil workshop ini adalah dapat dipetakannya keragaman kapasitas
yang dimiliki stakeholders, untuk selanjutnya dapat dilakukan berbagai program dalam mengatasi
dampak perubahan iklim khususnya di region Sulawesi.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Juli 2018
Pukul
: 08.00 - 17.00 WITA
Tempat
: Hotel Novotel Makassar
Jl. Chairil Anwar No.28, Sawerigading, Makassar 90115
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CATATAN SAMBUTAN
1. Sambutan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim yang disampaikan oleh Direktur Mobilisasi
Sumberdaya Sektoral dan Regional menekan beberapa poin, sebagai berikut:
a. Sulawesi dan pulau-pulau di wilayah tengah Indonesia memiliki keunikan secara biogeografi
karena terpisah dari paparan benua Asia dan Australia oleh selat-selat dalam. Keunikan
inilah yang sejak hampir dua abad yang silam telah memikat ilmuwan dan peneliti Inggris
Wallacea untuk melakukan penelitian di kawasan ini, sebagaimana tertera dalam tema
workshop ini.
b. Perubahan iklim yang terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia sehingga
menyebabkan perubahan kondisi alam dan peningkatan emisi gas rumah kaca, merupakan
isu lingkungan hidup yang sudah semakin dirasakan dampaknya. Perubahan iklim ditandai
oleh sejumlah indikator seperti kenaikan suhu rata-rata, dan perubahan musim. Perubahan
tersebut membawa dampak besar, seperti naiknya muka air laut, berkurangnya sumber air,
dan dampak terhadap fauna dan flora serta pertanian. Kondisi ini akan berpengaruh
terhadap kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Dengan
demikian, masalah perubahan iklim harus menjadi perhatian dan kepentingan bersama.
c. COP 21 di Paris pada Desember 2015 merupakan momen yang penting, karena negaranegara para pihak sepakat untuk secara bersama-sama berusaha lebih kuat menurunkan
emisi gas rumah kaca global. Pertemuan Paris tersebut menghasilkan Persetujuan Paris
atau Paris Agreement. Salah satu bagian penting dari Persetujuan Paris adalah Nationally
Determined Contribution (NDC), yang berisi pernyataan komitmen negara pihak untuk
menurunkan emisi masing-masing dan menjaga suhu bumi agar tetap di bawah dua derajat
dibandingkan masa pra-industri.
d. Melalui Nationally Determined Contribution (NDC) pertamanya, Indonesia telah
berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 % atas usaha sendiri dan 41 % dengan
bantuan internasional pada tahun 2030. Komitmen tersebut harus diterjemahkan di tingkat
nasional maupun sub nasional, melalui berbagai instrumen kebijakan, program dan aksi
mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kegiatan dominan di setiap wilayah.
Komitmen tersebut merupakan usaha yang tidak akan mudah dicapai, jika tidak didukung
oleh seluruh konstituen masyarakat dan pemerintah. Untuk itu diperlukan pemahaman serta
konsilidasi aksi dari semua pihak terhadap komitmen Indonesia.
e. Peran sains, inovasi dan teknologi sangat besar dalam pengendalian perubahan iklim
karena perubahan iklim merupakan isu yang berlandaskan sains dan ilmu pengetahuan.
Demikian pula penanganan terhadap perubahan iklim didasarkan pada sains, inovasi dan
teknologi, karena itu memerlukan kontribusi dari semua disiplin ilmu. Dengan demikian,
peran para pakar dan peneliti dari berbagai disipilin ilmu sangat besar. Karena dampaknya
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yang bersifat beragam, pada dasarnya perubahan iklim merupakan penggabungan dari
berbagai disiplin ilmu.
f. Sebagaimana diketahui, di tingkat internasional, sains perubahan iklim ditangani oleh
Intergovernmetal Panel on Climate Change (IPCC). IPCC tidak melakukan penelitian, tetapi
menghimpun data, informasi dan hasil penelitian dari seluruh dunia terkait perubahan iklim.
IPCC mengeluarkan laporan analisa berkala (Assessment Report) setiap 5 tahun dan
laporan-laporan khusus terkait perubahan iklim. Peneliti dari seluruh dunia didorong untuk
berkontribusi terhadap sains dan pengetahuan perubahan iklim dunia, baik sebagai penulis,
maupun reviewer, atau bahkan aktif dalam organisasi IPCC. Saat ini, sudah ada beberapa
perwakilan kita di IPCC. Sejumlah pakar Indonesia juga dalam beberapa tahun ini terpilih
sebagai penulis pada laporan-laporan khusus IPCC. Namun, representasi Indonesia
dirasakan masih sangat kurang.
g. IPCC juga mengambil temuan yang ada dalam jurnal-jurnal ilmiah. Di Indonesia sudah
banyak hasil penelitian. Namun kelemahannya, hasil penelitian Indonesia sangat sedikit
yang dimuat di jurnal internasional, sehingga tidak muncul dalam laporan IPCC. Masih
menjadi pekerjaan rumah kita untuk mendorong agar peneliti Indonesia dapat
mempublikasikan hasilnya dalam jurnal internasional.
h. Menteri LHK menekankan bahwa pelaksanaan Paris Agreement adalah mandat global. Kita
melakukan sesuatu karena memang kita harus melakukan. Dampak yang terbesar adalah
kepada kita, yaitu negara-negara sedang berkembang. Negara maju memiliki teknologi dan
informasi, sedangkan aksi mitigasi dan adaptasi adalah kebutuhan kita.
2. Dalam sambutan Rektor Universitas Hasanuddin yang disampaikan oleh Dekan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin menekankan beberapa poin, sebagai berikut:
a. Dampak perubahan iklim sudah dirasakan sehari-hari dan melalui workshop ini diharapkan
menjadi momentum untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian dan menentukan komitmen
bersama adanya inovasi dalam mempercepat penanganan dampak perubahan iklim.
b. Universitas Hasanuddin senantiasa mendorong adanya kerjasama dari multipihak yang
diharapkan dapat memberikan inovasi dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan
perubahan iklim.
c. Bertemunya para ahli diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dan aksi bersama
dengan melibatkan dari para pihak yaitu : pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat
lainnya.
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CATATAN SESI PANEL
Sesi Panel disampaikan oleh 5 (lima) pembicara, yaitu: Direktur MS2R, Direktur Adaptasi
Perubahan Iklim, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Ketua APIK Indonesia Network
dan perwakilan Bappeda Sulawesi Selatan. Beberapa hal yang menjadi catatan, sebagai berikut:
1. Dr. Wahyu Marjaka (Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional)
a. Pada pre 2020, tidak ada target global dalam penurunan emisi, masih bersifat sukarela.
Namun, untuk post 2020 semua negara wajib berperan serta dalam penurunan emisi yang
tertuang dalam komitmen masing-masing negara (NDC).
b. Butir-butir penting di dalam Paris Agreement mengenai CB tertuang dalam Artikel 11 dan 12.
Dalam artikel tersebut, disampaikan bahwa CB harus dapat meningkat kapasitas dan
kemampuan negara sedang berkembang, bersifat country-driven, dan sesuai dengan
kebutuhan nasional, dan negara maju harus membantu negara berkembang. Selain itu
diperlukan pendekatan regional, bilateral dan multilateral serta komunikasi reguler mengenai
kemajuan dalam pelaksanaan rencana, kebijakan dan aksi CB, serta perlunya kerangka
kelembagaan untuk CB. Negara-negara juga didorong untuk melakukan kerjasama antar
negara dalam meningkatkan upaya pendidikan, pelatihan, peningkatan kesadaran
masyarakat, partisipasi masyarakat, dan akses masyarakat terhadap informasi terkait
perubahan iklim.
c. Peningkatan kapasitas diperlukan karena tingkat kemampuan dan pembangunan setiap
negara berbeda-beda, sehingga belum semua negara mampu beralih ke teknologi dan
kehidupan yang rendah karbon.
d. Pada 2009, Indonesia secara sukarela (dalam dokumen Intended Nationally Determined
Contribution atau INDC) menyepakati untuk menurunkan emisi sebesar 26% dengan usaha
sendiri, atau sampai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020, dibandingkan
skenario business as usual (BAU);
e. Setelah 2020, dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) ditetapkan
peningkatan target penurunan emisi 29% atas usaha sendiri (unconditional) atau 41% dengan
bantuan internasional (conditional) pada tahun 2030, dibandingkan skenario BAU.
f. Pencapaian NDC memerlukan peningkatan kapasitas di semua aspek pengendalian
perubahan iklim. Diperlukan juga upaya menciptakan kondisi yang kondusif (enabling
environment) agar pelaksanaan aksi perubahan iklim dapat efektif. Dalam hal ini
pengembangan kapasitas termasuk dalam 9 (sembilan) strategi implementasi NDC.
g. Upaya membatasi peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2°C dibandingkan masa praindustri memerlukan aksi mitigasi yang ambisius yang melibatkan semua pemangku
kepentingan secara luas. Upaya ini harus melibatkan tidak saja negara-negara anggota
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UNFCCC, namun juga non party stakeholders (NPS) yang antara lain meliputi pemerintah
daerah (sub-nasional), sektor swasta dan lembaga keuangan.
h. Di dalam negeri, peneliti perlu didorong untuk semakin banyak melakukan penelitian terkait
perubahan iklim dan terlibat dalam asosiasi profesi terkait perubahan iklim seperti APIK
Network Indonesia. Selain untuk berperan di lingkungan global, peneliti juga didorong untuk
mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam jurnal internasional.
2. Sri Tantri Arundhati (Direktur Adaptasi Perubahan Iklim)
a. Dampak perubahan iklim terjadi pada ekosistem dan sosial ekonomi. Dampak perubahan
iklim perlu dikaji lebih dalam untuk mewujudkan strategi adaptasi yang tepat. Adaptasi
Perubahan Iklim merupakan survival dari dampak perubahan iklim, yang perlu dilakukan
secara spesifik di daerah atau sektor yang terkena dampak.
b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PermenLHK Nomor P.33/2016
tentang Adaptasi Perubahan Iklim dan PermenLHK Nomor P.7/2018 tentang Pedoman Kajian
Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim telah menyusun kajian kerentanan
perubahan iklim. Kajian ini diperlukan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan,
rencana, dan program pemerintah dalam adaptasi perubahan iklim. Beberapa program yang
dibuat pemerintah terkait hal adaptasi perubahan iklim yaitu BanAPI, Program Kampung Iklim
(Proklim), Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), dan program-program yang
dibuat oleh kementerian dan/atau lembaga lain terkait perubahan iklim.
c. Dalam rangka mengetahui sejauh mana upaya Indonesia dalam hal pengendalian perubahan
iklim, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim telah melakukan penelusuran publikasi terkait
perubahan iklim yang telah dipublikasikan secara internasional yang meliputi laporan, artikel
ilmiah, buku, dan jurnal. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa rasio penelitian di
Indonesia masih minim jika dibandingkan penelitian negara luar. Penelitian di Indonesia perlu
diekspos dan ditemukan strategi agar penelitian perubahan iklim lebih ditingkatkan. Sehingga
data para pakar tersedia dan kapasitas dapat dipetakan.
3. Dr. Dodo Gunawan (Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG)
a. Perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca/iklim yang dihitung
berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya.
b. Perubahan Iklim pada dasarnya terjadi secara alami, namun ketika era industri laju perubahan
iklim menjadi semakin cepat karena aktivitas manusia dalam menggunakan bahan bakar fosil
yang sangat besar. Perubahan iklim lebih cenderung diakibatkan oleh faktor anthropogenic.
Pada saat ini dampak perubahan iklim sudah dirasakan secara global. Sehingga mitigasi
perubahan iklim perlu dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.
c. Perubahan Iklim menyebabkan temperatur bumi meningkat, kandungan panas laut
meningkat, permukaan laut meningkat, tutupan salju dan gletser menurun, dan luatan di Arctic
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semakin meluas. Adanya perubahan iklim, cuaca ataupun musim di daerah menjadi sulit
diprediksi. Sehingga peringatan dini bencana alam perlu dikaji lebih dalam.
d. Pengurangan dampak perubahan iklim dapat dilakukan antara lain dengan melakukan
permodelan proyeksi perubahn iklim, melakukan kajian kerentanan, dan pengarusutamaan
perubahn iklim dalam pembangunan.
4. Anna Buana (Bappeda Sulawesi Selatan)
a. Perubahan iklim dan bencana alam lebih disebabkan oleh pembangunan yang bersifat
eksplotatif. Isu global tersebut menyangkut tingginya permasalah di pesisir, besarnya lahan
kritis, energi terbarukan yang kurang, dan kurangnya ketaatan pada RTWT.
b. Dalam visi Provinsi Sulawesi Selatan menyangkut bidang pembangunan dan lingkungan yang
masing-masing tercantum pada misi kedua dan misi ketiga. Misi kedua berisi tentang
kehutanan dan pertanian, dimana program yang dicanangkan adalah pengendalian
lingkungan hidup, pencemaran, perubahan iklim, tata kelola hutan dan konservasi (rehabilitasi
hutan dan lahan kritis). Sedangkan misi ketiga melingkupi bidang kelautan dan perhubungan
yang memiliki program seperti perbanyakan sarana transportasi masal, peningkatan
perumahan dan kawasan permukiman. Pada kebijakan umum RPJP Provinsi Sulawesi
Selatan mengandung kegiatan-kegiatan pada aspek perlindungan dampak lingkungan,
konservasi hutan lindung, pembangunan kereta api trans Sulawesi, dan peningkatan
jangkauan layanan kelistrikan.
c. Dalam melakukan antisipasi perubahan iklim, pemerintah Provinsi Selatan mengiintegrasikan
KRP Perubahan Iklim di dokumen RPJMP, melakukan perlindungan hutan dan
pencegahan/pengendalian kebakaran hutan, penanggulangan bencana, pengembangan
early warning system, peningkatan peran serta masyarakat dalam kesadaran bencana.
Sedangkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dipadukan pada bidang-bidang
tertentu, sebagai berikut:
 Pangan dan pertanian: program penyediaan benih, pengendalian OPT,
keanekaragaman pangan, peningkatan mutu hortikultura, dan peningkatan sarana dan
prasarana pertanian,
 Permukiman: fasilitasi, pembinaan, dan pembangunan pertanian,
 Pengelolaan energi terbarukan: bioenergi,
 Kesehatan: program pengendalian penyakit,
 Infrastruktur: pengendalian banjir, pengendalian abrasi pantai, konservasi perairan
(sungai, danau, irigasi, rawa, dan jaringan lainnya),
 Sosial: rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, bimtek,
 Kualitas lingkungan: penataan hukum lingkungan, pengendalian pencemaran
lingkungan, dan persampahan,
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 Konservasi sumberdaya hutan: pembinaan kualitas lingkungan hidup, penerapan
kualitas lokal terkait lingkungan hidup.
5. Dr. Mahawan Karuniasa (APIK Indonesia Network)
a. Indonesia masih dalam proses peningkatan ekonomi. Sistem pembangunan ekonomi di
Indonesia belum dapat dikatakan sustainable, pola pembangunan global perlu dilakukan
perubahan perilaku. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sistem pembangunan yang ramah
lingkungan dan mendukung usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
b. Dalam Paris Agreement jika semua pihak berkomitmen 100% masih belum bisa mereduksi
kenaikan suhu (di bawah 2oC), hal ini menunjukkan bahwa kapasitas masih kurang dan
sangat penting dilakukan peningkatan.
c. Penanganan perubahan iklim menjadi salahsatu tujuan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals – SDG), sehingga isu ini akan mendapat perhatian khusus
bagi negara-negara.
d. APIK Indonesia Network mempunyai peran yang strategi dalam upaya pengendalian
perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun global, mengingat jaringan ini sudah cukup
kuat dan tersebar di seluruh Indonesia. Fungsi ini dapat berupa memberikan pendidikan,
kajian kebijakan, dan pendampingan.
e. Penganggaran kegiatan di tingkat nasional maupun daerah dimulai dari penyusunan rencana.
Oleh karena itu pengarusutamaan perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah maupun nasional menjadi penting untuk peningkatan aksi perubahan perubahan iklim
oleh pemerintah.
f. Pada 2018 ini, APIK Indonesia Network merencanakan/mengikuti kegiatan berupa:
International Conference APIKI, Sustainable Finance for Paris Agreement Implementation in
Asia Pacific Region, Rembuk Nasional dan Daerah dalam Perubahan Iklim dan
Pembangunan Berkelanjutan.
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PENGUATAN KEBIJAKAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PERHUTANAN SOSIAL
DALAM UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN EKOSISTEM
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SADDANG
Nurdin Radja
Yayasan Alumni Kehutanan Universitas Hasanuddin (Yayasan AKU)
Jalan Perintis Kemerderdekaan Km. 10, Kampus UNHAS Tamalanrea,
Fakultas Kehutanan
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ABSTRAK
Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang adalah daerah aliran sungai lintas Provinsi yang mengairi
sebagian Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. DAS ini termasuk salah satu dari
12 DAS Super Prioritas yang mendapatkan perhatian Pemerintah untuk dipulihkan. Hal ini terkait
kondisi DAS Saddang yang tidak berfungsi optimal mendukung ketahanan ekosistem dari dampak
perubahan iklim untuk layanan jasa penyedia dan pengatur tata air. Perubahan iklim yang terjadi
periode 1981-2013 menunjukan peningkatan curah hujan sebesar 4,2% yang memicu banjir dan
longsor. Tingkat resiko akibat perubahan iklim, dihubungkan dengan tingkat bencana, desa-desa di
DAS Saddang menujukan 93% rentan terhadap perubahan iklim. Analisis terhadap kondisi
dilakukan secara deskriptif, menggunakan data sekunder. Tujuan dan kegunaan analisis tersebut
sebagai masukan kepada Pemerintah, akan pentingnya kebijakan Aksi Daerah-API dan Perhutanan
Sosial sebagai upaya meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan
iklim. Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim dan
Pedoman Penyusunan Aksi-API, sebagai rujukan Pemerintah Daerah untuk Penyusunan Aksi
Daerah di integrasikan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Program strategis
Pemerintah dalam pemulihan ekosistem DAS yaitu Perhutanan Sosial untuk ketahanan ekosistem
dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penguatan Kebijakan lintas sektor dan lintas
Organisasasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dituangkan dalam kebijakan yang menjamin
keberlanjutan, namun sebagian besar Pemerintah Daerah tidak adaptif terhadap kebijakan
Pemerintah Pusat.
Kata kunci: adaptasi masyarakat, ekosistem, kebijakan, perhutanan sosial, rencana aksi.
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I. PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2012 menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai
(DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya yang berfungsi menampung menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke danau atau kelaut secara alami yang batas didarat merupakan pemisah tofografi dan batas
dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Salah satu DAS di
Pulau Sulawsesi yang mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat yaitu DAS Saddang karena
termasuk dari 12 DAS prioritas yang dipulihkan daya dukungnya. Perhatian juga di tunjukan
Pemerintah Daerah Provinsi Sualaesi Selatan melalui Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015
tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. DAS Saddang adalah DAS lintas Provinsi yang mengairi
4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja diwilayah hulu,
Enrekang, Mamasa Provinsi Sulawesi Barat diwilayah tengah dan Pinrang diwilayah hilir. Hal ini erat
hubungannya dengan Konsep Integrasi Pembangunan wilayah Hulu-Hilir (Abdullah, 2017)
menyatakan bahwa Integrasi pembangunan Wilayah Hulu-Hilir adalah kata kunci keberhasilan
konservasi tanah dan air. Strategi konservasi tanah dan air hanya akan efektif melalui pendekatan
yang terintegrasi dan terkoordinir lintas sector antara wilayah hulu dan hilir. Selain itu, integrasi
antara kepentingan konservasi dengan kebutuhan petani juga merupakan kunci utama keberhasilan
program konservasi tanah dan air. Kondisi DAS Saddang termasuk kategori dipulihkan daya
dukungnya, karena kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial, ekonomi, investasi
bangunan air serta pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagai mana mestinya dalam
mendukung Ketahanan Ekosistem. Perubahan iklim priode 1981 – 2013 di DAS Saddang
menunjukan peningkatan rata-rata volume curah hujan sebesar 4,2% yang memicu banjir dan tanah
longsor, pada priode yang sama perubahan temperatur rata-rata sebesar -4 derajat C. Jika
dihubungkan dengan tingkat resiko perubahan iklim, maka 93% Desa berada pada kategori rentan.
Berbagai upaya penyesuaian perilaku maupun system yang berlaku dalam tatanan sosial
masyarakat terhadap ketidak pastian penomena perubahan iklim yang tidak terduga (Sagala, 2014).
Salah satu Program Strategis Pemerintah yang dapat memperbaiki Ekosistem DAS
adalah Skema Perhutanan sosial yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkunan Hidup dan
Kehutanan nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM-110/2016 tentang Perhutanan Sosial serta
Program rehabilitasi wilayah pesisir berbasis masyarakat yang diharapkan mendukung Ketahanan
Ekosistem DAS Saddang. Sebagai Program Integrasi pembangunan wilayah Hulu-Hilir maka
diharapkan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung pada upaya mendukung
Ketahanan Pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program Strategis lainnya adalah
Aksi adaptasi Perubahan iklim yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan
Iklim (RAN-API) oleh BAPPENAS tahun 2014, serta Peraturan Menteri Lingkunagan dan Kehutanan
nomor P33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/ 2016 tentang Pedoman Penyusunanan Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim. Aksi adaptasi perlu didasari Kebijakan yang memasukan kebutuhan Finansial
sebagai dasar evaluasi sosial,ekonomi dan lingkungan dari keputusan pilihan penetapan prioritas
aksi Adapatsi. Perlu adanya Rekomendasi strategi adaptasi melalui Pendekatan Ekosistem DAS
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sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bank Dunia (2009) dalam Yudha (2013) yang lebih
mengutamakan pada adaptasi masyarakat berbasis Ekosistem. Program aksi adaptasi dimulai dari
Penyusunan kajian kerentanan dan resiko iklim, penetapan prioritas aksi dan pengintegrasian aksi
adaptasi kedalam Rencana Pembangunan Daerah. Program Perhutanan Sosial perlu segera
disosialisasikan dan dibuat Kebijakan oleh Pemerintah ProvinsI sebagai konsekwensi logis dari
Penarikan Kewenangan Pemerintahan Bidang Kehutanan Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah
Provinsi yang diatur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kebijakan Pemerintah Pusat belum mendapat respon menggembirakan dari Pemerintah Daerah
karena dianggap tidak penting jika dibandingkan dengan pembangunan fisik. Kapasitas para pihak
umumnya belum adaptip terhadap isu dampak perubahan iklim dan perhutanan sosial serta belum
terintegarasinya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ).
Tujuan dan Kegunaan Penulisan Paper ini sebagai bahan diskusi untuk merumuskan
pokok-pokok Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penguatan Kebijakan dalam
meningkatkan Ketahanan Ekosistem DAS Saddang, melalui Program Perhutanan Sosial serta
peningkatan Kemampuan adaptasi Institusi dan Masyarakat terdadap dampak Perubahan Iklim
yang dikemas melalui Kebijakan Aksi Daerah Adapatasi Perubahan Iklim (RAD-API ).
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi

Gambar 1. Peta DAS Saddang
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Dalam penulisan paper ini, lokasinya difokuskan di DAS Saddang dengan pertimbangan,
wilayah ini mendapatkan prioritas untuk dipulihkan serta banyaknya bangunan-bangunan irigasi di
4 Kabupaten diwilayah DAS Saddang (Gambar 1) dan sebagian di Kabupaten Sidenreng Rappang
di wilayah DAS Bila Walanae.
B. Metode Penelitian
Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif berdasarkan data
sekunder, dokumen dokumen dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas
Kehutanan, Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dokumen Peraturan perundangan
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen yang berhubungan dengan Sistem
Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah serta kebijakan Keuangan Daerah.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
DAS Saddang adalah DAS lintas Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan
terluas kedua di Sulawesi Selatan yaitu 661.932 Ha, dihuni oleh 835.710 jiwa yang menggantungkan
hidupnya dari sumberdaya tersedia. Luas wilayah yang berada di provinsi Sulawesi Selatan yaitu
504.313 Ha yang jika dipresentasekan maka Kabupaten Toraja Utara 18,07%, Tana Toraja 39,57%
dibagian hulu, Enrekang 22,07% dibagian tengah dan Kabupaten Pinrang 20,29% di hilir.
Berdasarkan Peta Kawasan hutan (Gambar 1),wilayah DAS Saddang terdiri dari hutan
lindung 199.875,91 Ha (39,63%), hutan produksi terbatas 32.030,38 Ha (6,35%) dan areal
penggunaan lain 272.407,62 Ha, (54,02%). Pada tahun 1995 – 2014 terjadi perubahan tutupan
lahan berhutan sebesar 31,32% atau sekitar 31.066,15 ha yaitu dari 99.165,11 ha menjadi
68.098,96 ha, perubahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian 59,27% atau sekitar 18.416 Ha,
selebihnya dikonversi menjadi pemukiman, sawah, dan semak belukar( Balai Pemantapan Kawasan
Hutan, 2014). Jika dihubungkan dengan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial ( PIAPS ) dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), di wilayah DAS Saddang terdapat 33.935,76
Ha diindikasikan dan di prioritaskan untuk pengembangan Perhutanan Sosial. Keadaan tersebut
menunjukan bahwa luas Kawasan hutan dengan areal penggunaan lain yang berimbang, maka
luas Kawasan Hutan yang representative dan proporsional untuk dijadikan areal bervegetasi
permanen. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus berperan dan
membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat untuk merumuskan
kebijakan rehabilitasi ekosistem DAS, Perhutanan Sosial melalui Dana Alokasi Khusus berdasarkan
Undang Undang Pemerintahan Daerah, khususnya Kewenangan Bidang Kehutanan. Selain dari
pada itu, perlu upaya bersama dengan Lembaga Swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk
mendapatkan anggaran dari Lembaga Donor yang mempunyai perhatian akan pentingnya Aksi
Adaptasi Perubahan Iklim. Sebelum penarikan Kewenangan bidang Kehutanan ke Pemerintah
Daerah Provinsi, sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan dana Pembantuan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
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Gambar 2. Grafik Perubahan Curah Hujan DAS Saddang

Gambar 3. Grafik Perubahan Temperatur DAS Saddang
Gambaran Lingkungan dan dampak perubahan iklim di DAS Saddng bila ditinjau dari
tingkat resiko akibat perubahan iklim yang dihubungkan dengan tingkat bencana menunjukan bahwa
93% desa rentan terhadap perubahan iklim, 16 desa berada dalam kondisi sangat rentan di
Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, 126 desa kondisi cukup rentan dan 306 desa kondisi agak
rentan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis indeks keterpaparan dan sensitifitas dengan indeks
kemampuan adapatasi yang diperoleh dari System Informasi Data Indeks Kerentanan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( 2015). Hasil analisis data global weather sebagai
data baseline di 27 stasiun yang berada disekitar DAS Saddang (2017) menunjukan bahwa
temperature periode tahun 1982 - 2013 mengalami penurunan rata-rata sebesar -40C (Gambar 3),
sedangkan hasil analisis Model Soil and Water Assesment To (SWAT) DAS Saddang (2017)
menunjukan peningkatan rata-rata volume curah hujan sebesar 4,2% (Gambar 2) yang
menyebabkan kenaikan permukaan dan debit sebesar 8,56%.

Gambar 4. Proyeksi Rata-rata Curah Hujan DAS Saddang
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Gambar 5. Proyeksi Rata-rata Temperatur DAS Saddang Periode 2018 – 2050
Peningkatan debit sungai pada tahun 2004 -2013 mengindikasikan peningkatan potensi
bencana banjir akibat aliran permukaan, tanah longsor yang akan mengangkut sedimen dan
menyebabkan pendangkalan. Penurunan debit sungai pada musim kemarau tahun yang sama
sebesar 12,74% mengindikasikan potensi kekeringan di wilayah DAS Saddang. Hasi survey sosio
ekologi (BPDAS Jeneberang Saddang, 2014) mencatat penurunanan produktifitas pangan
masyarakat sebesar 66% dari hasil padi, masa panen hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun
yang biasanya 3 kali setahun. Skenario proyeksi perubahan iklim tahun 2018 – 2050 menunjukan
bahwa akan terjadi peningkatan rata-rata curah hujan sebesar 217,19 mm pertahun, naik 8% selama
33 tahun kedepan dari rata-rata curah hujan aktual tahun 1981 – 2013 (Gambar 4), pada priode
tahun yang sama menunjukan peningkatan rata-rata temperatur sebesar 5,4% (Gambar 5). Ini
mengindikasikan bahwa 33 tahun kedepan, kerugian akibat perubahan iklim akan semakin besar
khususnya pada sektor pertanian dan akan mengancam produksi pangan masyarakat.
Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Perhutanan Sosial dan Aksi Adaptasi Perubahan
Iklim belum berjalan sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundangan, hal ini disebabkan
karena kapasitas adaptif Institusi yang rendah, belum terinternailsasinya Kebijakan di Organisai
Perangkat Daerah, belum diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) , serta belum tersedianya Pendanaan Aksi Daerah- API. Oleh karena itu pilihan
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Ketahanan pangan harus di dukung Ketahanan Ekosistem
DAS melalui Pendekatan Integrasi pembangunan Wilayah Hulu-Hilir yang berfokus pada program
Perhutanan Sosial, rehabilitasi ekosistem DAS, rehabilitasi dan penataan wilayah Hilir, Aksi
Adaptasi Daerah-API dimulai dengan Peningkatan Kapasitas Para Pihak sesuai yang diamanatkan
dalam Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Berdasarkan gambaran keadaan, fakta-fakta dan hasil analisis , maka dalam rangka
merumuskan Kebijakan melalui Pendekatan Ekosistem DAS yang terintegrasi dengan menekankan
kepada Prinsip-prinsip Good Governance yaitu partisipasi, transparansi,responsif,kesetaraan,
efektif dan efisien (Amidjojo, 2000), maka perlu dilakukan pendekaran Multistakeholder dengan
melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi dan
Lembaga Swadaya Masyarakat melalui Kebijakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan Program
pokok yaitu (1) Penguatan Perhutanan Sosial dan rehabilitasi hulu DAS yang akan mendukung
Ketahana Ekosistem DAS yang pada akhirnya akan meningkatkan Ketahanan Pangan dan
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peningkatan pendapatan masyarakat,(2) Perbaikan tata kelolala dan daya dukung Pesisir yang
berbasis masyarakat dalam mendukung Ketahann Ekosistem Pesisir dan adaptasi perubahan iklim
di Hilir DAS Saddang, (3) Penguatan Kapasitas, Managemen pengetahuan Para pihak, inovasi dan
pembelajaran untuk dapat merefleksi, desiminasi proses dan Program, (4) Penguatan Kebijakan
lintas sektor, Organisai Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Kementerian
terkait dalam memastikan Keberlanjutan program Adaptasi Perubahan Iklim, Perhutanan Sosial dan
pengelolaan pesisir di DAS Saddang.
IV. KESIMPULAN
Sebagai DAS Lintas Provinsi yang di prioritaskan untuk dipulihkan, maka Kebijakan Aksi
Adaptasi perubahan iklim melalui Program Perhutanan Sosial di Hulu dan Perbaikan tata kelola
pesisir berbasis masyarakat di hilir DAS Saddang adalah bentuk Integrasi pembangunan wilayah
Hulu-Hilir sebagai Konsep Model Regional Sulawesi Aksi Adaptasi berbasis Ekosintem DAS.
Perubahan tutupan lahan di DAS Saddang dari tahun 1995 - 2014 dan peningkatan curah
hujan adalah pemicu terjadinya banjir dan tanah longsor, yang menyebabkan rusaknya lahan
garapan masyarakat serta peningkatan tempertur pada priode yang sama, merupakan penyebab
gagal panen dan penurunan produktifitas pangan masyarakat. Masa panen yang biasanya dilakukan
tiga kali setahun menjadi satu kali sebagai akibat seringnya terjadi banjir dan longsor,
Kapasitas Institusi Pemerintah dan parapihak belum adaptif untuk meningkatkan
kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan Kebijakan sesuai yang diamanatkan
Pedoman Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Program Perhutanan Sosial. Penyelenggeraan
Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2018 adalah momen yang tepat oleh Institusi
Daerah untuk dapat mengakomodir dalam penyusunan RPJMD sebagai bagian Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih.
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PRAKTEK AGROFORESTRI SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI ADAPTASI DAN MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN WALLACEA
Samuel A. Paembonan, B. Nurkin dan S. Millang
Fakultas Kehutanan-UNHAS
ABSTRAK
Praktek agroforestri merupakan salah satu solusi penting dalam rangka adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim melalui peningkatan kemampuan carbon storage and carbon sequestration pada
masing-masing sistem agroforestri. Selain memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat karena dapat
menjamin keberlanjutan produktivitas, juga memiliki nilai konservasi dan sustainabilitas melalui
pemilihan jenis pohon penyusun dan cara pencampuran tanaman yang tepat. Beberapa penelitian
yang telah dilakukan dihubungkan dengan beberapa variabel, diantaranya: ketinggian tempat, pola
agroforestry, komposisi jenis tanaman penyusun, luas lahan milik, keanekaragaman jenis penyusun
dan perbedaan sosial budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek agroforestri
yang berhasil bilamana memenuhi 3 aspek utama yaitu aspek produktivitas, aspek sustainabilitas,
dan adoptabilitas. Secara umum masyarakat memilih variasi campuran jenis tanaman penyusun
agroforestry sesuai dengan kebutuhan ekonomi, luas lahan milik, pengalaman secara turun
temurun, dan sesuai budaya masyarakat setempat. Indeks keanekaragaman jenis tanaman
penyusun termasuk moderat dengan indeks uniformity spesies yang tinggi pada masing-masing
wilayah. Pengelolaan berkelanjutan dari agroforestri dapat memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pendapatan petani dan pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan. Simpanan
karbon pada berbagai pola agroforestry berkisar dari 60 ton C/ha – 110 ton C/ha tergantung kepada
komposisi dan struktur penyusun agroforestry. Dengan demikian, pengelolaan berkelanjutan
praktek agroforestri memainkan peranan penting dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim, dan dapat mengamankan serta melestarikan fungsi ekologis di wilayah tersebut.
Kata kunci: agroforestri, perubahan iklim, carbon storage, carbon sequestration, wallacea
I. PENDAHULUAN
Agroforestri adalah salah satu sistem penggunaan lahan yang paling banyak dipraktekkan
oleh masyarakat pada semua lansekap dan zona agroekologi di lahan kering Sulawesi Selatan.
Komposisi tanaman penyusunnya terdiri atas tanaman semusim, tanaman komoditi pertanian,
tanaman tahunan jangka panjang, yang sering terintegrasi dengan ternak (Paembonan dkk, 2013).
Sistem agroforestri unik karena merupakan praktik pengelolaan lahan yang secara
simultan mengintegrasikan komponen biofisik, ekonomi, dan sosial-ekologis. Keragaman dan
integrasi seperti itu mengarah ke kompleksitas fungsional dan struktural yang lebih besar
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dibandingkan dengan agroeosystem konvensional (Nair, 1993). Leaky & Simmons (1996)
menyatakan bahwa sistem agroforestry serupa dengan sistem alam, dimana terdapat
keanekaragaman hayati yang meningkat setiap tahap dalam suksesi. Kompleksitas fungsional dan
struktural seperti ini telah menyebabkan keragaman besar yang diamati saat ini dalam praktik
agroforestri modern.
Agroforestri sangat populer di negara berkembang karena memungkinkan petani yang
memiliki lahan kecil dapat memaksimalkan sumber daya mereka. Mereka dapat menanam berbagai
jenis sayuran dan tanaman buah-buahan di sekitar pohon yang memberikan hasil berupa kayu
gergajian (papan dan balok) dan kayu bakar, serta naungan bagi hewan yang dapat menyediakan
susu dan daging.
Dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, praktek agroforestry dapat
memainkan peran penting karena menyerap lebih banyak karbon di atmosfer di bagian tanaman
dan tanah dibandingkan dengan pertanian konvensional, menyediakan aset dan pendapatan dari
bioenergi, peningkatan kesuburan tanah dan perbaikan kondisi iklim lokal (Luedeling et al 2012).
Sebagian besar manfaat ini dapat berupa manfaat langsung untuk adaptasi lokal sambil
berkontribusi terhadap upaya global untuk mengendalikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer
(Mbow et al 2014).
Akibat dari akumulasi gas-gas rumah kaca di atmosfir yang sebagian besar diakibatkan
oleh aktivitas manusia, sejak 1861 suhu bumi meningkat sekitar 0,6 0C (IPCC, 2001). Seperti
halnya di Indonesia, dalam kurun waktu 1970 sampai 2000 telah terjadi kenaikan suhu rata-rata
tahunan antara 0.2 – 1.0oC, yang berakibat pula pada peningkatan curah hujan bulanan ratarata sekitar 12-18% (Hairiah dkk, 2008). Perubahan ini mungkin akan memengaruhi semua
komponen sistem dan interaksi antar komponen dalam system.
Pengelolaan sumberdaya alam seyogyanya mengintegrasikan antara upaya adaptasi dan
mitigasi terhadap Gas Rumah Kaca (Verchot et al., 2006). Upaya adaptasi b e r t u j u a n untuk
menekan dampak perubahan iklim baik secara antisipatif maupun reaktif, sedangkan mitigasi
b e r t u j u a n u n t u k menurunkan efek gas rumah kaca sehingga dapat memperlambat laju
pemanasan global (Hairiah dkk, 2008). Makalah ini dibuat untuk memaparkan tentang pentingnya
praktek agroforestri dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah Wallacea
II. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan selama tahun 2017 di wilayah Sulawesi Selatan. Lokasi
penelitian agroforestri dilakukan di beberapa kabupaten yang dianggap mewakili ketinggian
tempat dan komunitas masyarakat serta sistem agroforestry yang digunakan, yaitu: Kabupaten
Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Tana Toraja.
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B. Metode Pelaksanaan
Penelitian merupakan kompilasi dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di Sulawesi
Selatan yang terkait dengan praktek agroforestry, potensi simpanan karbon, dan hubungannnya
dengan kontribusi sistem agroforestri terhadap perekonomian petani.
Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan memerhatikan praktek agroforestry
berupa system agroforestry yang dipraktekkan oleh masyarakat petani di Sulawesi Selatan.
Pengambilan sampel pada beberapa tempat dengan ketinggian yang berbeda menggunakan plot
dengan ukuran 20 m x 50 m. System agroforestry yang dijadikan sampel yaitu agrisilvikultur dan
agrosilvopasture.
Semua jenis tumbuhan yang ditemukan pada plot dicatat, kemudian dibuat profil sesuai
dengan tinggi dan tajuk dan posisinya dalam tegakan. Selain itu dilakukan wawancara terhadap
petani pemilik lahan dengan menggunakan kuisioner untuk mengetahui kontribusi ekonomi polapola agrisilvikultur terhadap pendapatan masyarakat dan alasan penerapan praktek agroforestry,
juga dilakukan wawancara mengenai kondisi social ekonomi masyarakat dari praktek agroforestry.
Untuk mengetahui volume kayu maka dilakukan pengambilan data tinggi pohon, diameter pohon
dan mencatat semua jenis tumbuhan yang ada pada plot sampel. Data yang diperoleh diolah
dengan cara melakukan tabulasi data, kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis dengan
metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
C. Metode Analisis
Analisis data dilakukan untuk mengetahui potensi simpanan karbon masing-masing pola
agroforestry dengan menggunakan formula:
a. Biomassa Pohon: w = 0,11 qD 2,62 (Kettering, 2011)
b. C = 0,46 W (Hairiah, 2017)
BKs
c. Wb tumbuhan bawah dan serasah = ------- x BBt
BBs
Keterangan:
W= Biomassa
C = Carbon
Wb = Biomassa Tumbuhan bawah/serasah
BKs = berat kering sampel
BBs = Berat Basah Sampel
BBt= Berat Basah Total
d. Analisis pendapatan petani agroforestry menggunakan formula sebagai berikut:
Pn = Pt - TC
Keterangan: Pn= Pendapatan (Rp/ha/thn); Pt= Penerimaan (Rp/ha/thn);
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TC = Pengeluaran (Rp/ha/thn).
Analisa kontribusi pendapatan agroforestry terhadap pendapatan total petani:
CI =

Hg
TI

× 100 %

Keterangan:
CI: Kontribusi pendapatan agroforestry terhadap pendapatan total (%); Pn: Pendapatan dari
agroforestri; TI: Total Pendapatan petani
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Praktek Agroforestri di Sulawesi Selatan
Secara umum praktek agroforestry di Sulawesi Selatan ditentukan oleh beberapa variable
antara lain luas kepemilikian lahan, ketinggian tempat, dan sosial budaya masyarakat.
1) Struktur dan Komposisi
Struktur vertical agroforestry berkisar antara 2 sampai 5 strata tergantung kepada pola
agroforestri. Agroforestri sederhana biasanya hanya terdiri atas 2 sampai 3 strata saja dengan
beberapa species penyusun, misalnya agroforestry berbasis komoditi pertanian (kopi dan kakao)
yaitu tanaman komoditi dan tanaman penaungnya. Sedangkan agroforestry kompleks terdiri atas 4
sampai 5 lapisan seperti kebun pekarangan, talun, dan kebun campuran yang menyerupai hutan
alam.
Pada strata paling tinggi atau pohon dominan ditempati oleh jenis pohon kayu gergajian
yang merupakan pohon cahaya dan menduduki struktur teratas. Struktur kedua dan ketiga ditempati
oleh jenis pohon buah-buahan dan perdu lainnya yang memiliki sifat partial light demanders,
sedangkan struktur terbawah ditempati oleh jenis semak dan jenis tanaman obat yang sesuai
tumbuh pada strata bawah karena memerlukan naungan dari pohon lainnya. Jenis naungan seperti
ini dapat melakukan aktvitas fotosintesa normal pada kondisi cahaya yang rendah dari celah-celah
pohon di atasnya (Ura dkk, 2017).
Jenis pohon yang menempati setiap strata lapisan berbeda pada beberapa lokasi di
Sulawesi Selatan. Hasil penelitian Rismawati dkk (2015) di Bulukumba memperlihatkan stratifikasi
vertikal yang terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan teratas ditempati oleh sengon (Paraserianthes
falcataria), Albizia sp., betta-betta (Wrightia pubescens), jati putih (Gmelina arborea) dan jati
(Tectona grandis). Lapisan kedua ditempati oleh tanaman buah-buahan seperti rambutan, nangka ,
durian, manga dan petai. Pada lapisan ketiga didominasi oleh tanaman komoditi perkebunan seperti
kopi, kakao dan cengkeh. Lapisan terbawah ditempati oleh berbagai jenis herba dan anakan pohon.
Pada lapisan ini beberapa jenis yang dibudidayakan tercatat diantaranya kunyit (Curcuma
domestica Val) , cabe (Capsicum annum) dan lengkuas (Alpinia galaga).
Di Kabupaten Tana Toraja, Stratifikasi sistem Agroforestri relatif sama, yaitu terdiri atas 34 strata trata tanaman, sedangkan struktur horizontal sesuai dengan kebutuhan masing-masing
petani (Linggi dkk, 2015). Jenis tanaman pada strata 1 didapati jenis kasuarina, uru, pinus, suren,
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pinang, dan nibung. Pada strata 2 di temui buangin, uru, pinus, jati, suren, pinang, durian, gamal,
pangi, langsat, nangka, alpokat, aren, bambu. Pada strata 3 terdapat jenis kakao, kopi, pisang,
pepaya, singkong, jambu, rumput gajah, dan rumput kerbau. Pada strata 4 didapati talas, serai,
mayana, dan ubi jalar (Dianto dkk).
Struktur vertikal pola agrisilvopasture di Tana Toraja dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2.

Gambar 3.1. Struktur vertikal sistem agroforestri di Tana Toraja pada ketinggian 800 – 1000 m dpl
Keterangan: 1 (Uru), 2 (Buangin), 3 (Pepaya), 4 (Pisang), 5 (Langsat), 6 (Gamal), 7 (Kakao),
8 (Kopi), 9 (Jati), 10 (Rumput gajah),11(Ubi jalar)

Gambar 3.2 Struktur vertikal sistem agroforestri pada ketinggian 800 – 1000 m dpl
Keterangan: 1 (Buangin), 2 (Uru), 3 (Suren), 4 (Kakao), 5 (Kopi), 6 (Alpokat), 7 (Talas),
8 (Ubi Jalar), 9 (Mayana), 10 (Rumput Kerbau),11 (Rumput gajah)
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Pada gambar 3.1 dan 3.2 diperoleh 3 strata yaitu strata B dengan tinggi > 5 m -15 m,
tanaman tersebut antara lain uru, buangin, langsat, dan pisang. Strata C dengan tinggi 1 m – 5 m,
pada strata ini didapatkan tanaman seperti papaya, gamal, jati, kakao, dan kopi. Strata D,
tinggi < 1 m pada strata ini terdapat tanaman seperti talas dan ubi jalar.
Struktur Horizontal Sistem Agroforestri

Gambar 3. 3. Struktur horizontal sistem agroforestri pada ketinggian 800 – 1000
Keterangan: 1 (Buangin), 2 (Uru), 3 (Suren), 4 (Kakao), 5 (Kopi), 6 (Alpokat), 7 (Talas),
8 (Ubi Jalar), 9 (Mayana), 10 (Rumput Kerbau),11 (Rumput gajah)
Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pola tanam yang diterapkan cenderung tidak teratur
karena petani memanfaatkan luas lahan semaksimal mungkin, hal ini dapat dilihat dari tanaman ubi
jalar yang tumbuh di bawah naungan pohon uru dan kakao.

Gambar 3. 4. Struktur horizontal sistem agroforestri pada ketinggian 800-1000 mdpl
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Keterangan: 1 (Uru), 2 (Buangin), 3 (Pepaya), 4 (Pisang), 5 (Langsat), 6 (Gamal), 7 (Kakao),
8 (Kopi), 9 (Jati), 10 (Rumput gajah),11(Ubi jalar)
Pada gambar 3.3 dan 3.4 di atas dapat dilihat bahwa pola tanam yang diterapkan cenderung
lebih teratur karena petani menanam tanaman kakao dengan jarak tanam yang sama (2,5 m x 2,5
m) dan tidak begitu rapat dengan tanaman lainnya. Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan
penyusun sistem agroforestry di Sulawesi secara umum bersifat moderat dengan dengan nilai
berkisar 1,41- 2,18 (Paembonan dkk, 2018).
2) Potensi Simpanan Karbon
Nilai simpanan karbon bervariasi tergantung pada system agrisilvikultur, lokasi dan
ketinggian di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Tana Toraja lebih banyak ditentukan oleh Jenis
penyusun agroforestry yang dipraktekkan oleh masyarakat. Nilai simpanan karbon pada
agrisilvikutur berkisar antara 67,09 ton/ha sampai 90,13 ton/ha, sedangkan proporsi masingmasing penyusun agroforestry, yaitu: pohon-pohonan 97,74%, tumbuhan bawah 0,65% dan
Nekromassa 1,61%. (Paembonan dkk, 2015). Pada sistem agrisilvikultur berbasis pangi di
Kabupaten Soppeng terdiri atas nilai karbon pohon 107,5 ton/ha, tumbuhan bawah 0,31 ton/ha,
dan serasah 0.62 ton/ha.
3) Tingkat Pendapatan dan Kontribusi Ekonomi
Dari hasil penelitian pendapatan masyarakat dari agroforestry diperoleh pendapatan ratarata terbesar diperoleh dari agrisilvopasture di Kabupaten Tana Toraja berkisar Rp 12.707.943,/ha/tahun sampai Rp.19.237.000/ha/tahun dan di Kabupaten Gowa berkisar Rp.16.415.580 Rp.23.310.000, tergantung pada luas lahan agroforestry, dan pada Pola agroforestry berbasis
jabon di kabupaten maros diperoleh pendapatan berkisar
Rp.19.239.565.-/ha/tahunRp.34.522.458.-ha/tahun (Chrisantya dkk, 2017) serta rata-rata produktivitas agrisilvikultur di
Kabupaten Tana Toraja Rp17.814.045,-/ha/tahun- Rp.24.300.119,-/ha/tahun tergantung luas lahan
(Dianto dkk, 2017).
Kontribusi ekonomi praktek agroforestry terhadap pendapatan petani bervariasi sesuai
dengan sistem agroforestry dan status petani. Kontribusi pendapatan dari praktek agroforestri
terhadap total pendapatan petani rata-rata adalah 49,06%, 43,27%, dan 48,5% di Kabupaten
Bulukumba, Bone, dan Tana Toraja. Kontribusi pendapatan ini disamping ditentukan oleh
komposisi campuran spesies tanaman juga oleh ukuran kepemilikan tanah (Paembonan, 2018).
4) Alasan pemilihan Komponen Penyusun Agroforestri
Ada tujuh alasan petani dalam memilih dan memadukan jenis dengan persentase terbesar
adalah memperoleh pendapatan yang tinggi, kebiasaan turun-temurun, dan sebagai pakan ternak
27

sebanyak 100%, pemanfaatan ruang sebanyak 94%, digunakan sendiri 75%, bahan bangunan
69,44%, dan membantu pengelolaan konservasi sebanyak 33,33% (Patiallo dkk, 2018).
B. Pembahasan
Agroforestri memiliki keunikan dalam strukturnya baik secara vertical maupun horizontal.
Variasi struktur vertikal dan horizontal disesuaikan dengan berbagai variable antara lain model
agroforestry, kebutuhan social ekonomi masyarakat, maupun sifat fungsional agroforestri. Dalam
rangka pengembangannya untuk memenuhi fungsi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,
beberapa integrasi yang dapat dilakukan antara lain: a. Pencampuran berbagai jenis penghasil
multi produk seperti kayu pertukangan, pohon buah-buahan, komoditi pertanian dan komoditi
tanaman obat; b. strata tajuk tanaman penyusun agroforestri disesuaikan dengan sifat toleransi
terhadap cahaya matahari; c. pemenuhan aspek produktivitas, sustainabilitas dan sesuai dengan
kebutuhan social ekonomi penduduk setempat, dan d. proses pertumbuhan masing-masing jenis
sesuai dengan habitat aslinya (Butarbutar, 2012).
Selain itu, penerapan praktek agroforestry didasarkan pada pertimbangan sosial-budaya
dan sosioekologi termasuk kepemilikan lahan dan hak atas tanah, di samping menyediakan
peningkatan keanekaragaman hayati dan layanan ekologi (McGinty dkk. 2008; Sood & Mitchell
2011).
Saat ini, praktek agroforestry semakin diadopsi karena potensi mereka dalam
menyediakan jasa ekosistem. Jasa ekosistem tidak hanya memberikan insentif ekonomi tetapi juga
bernilai bagi masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan (FAO, 2007).
Manfaat yang diperoleh dari praktik agroforestry terjadi pada berbagai skala spasial dan
temporal (Jose, 2009). Sistem agroforestri memberikan layanan ekologi dengan menurunkan erosi
tanah dan mencegah sedimentasi saluran air; pada akhirnya melindungi perikanan hilir (Pearce &
Mourato 2004, Hairiah dkk, 2008). Jadi, layanan ekologis yang disediakan oleh sistem wanatani
berasal dari skala pertanian dan / atau lanskap tetapi dinikmati oleh masyarakat pada skala regional
dan / atau global atau “think globally,act locally (Jose, 2009).
Verchot dkk. (2007) mengemukakan bahwa praktek-praktek agroforestri, selain
menyediakan jasa ekosistem, adalah sarana untuk diversifikasi produksi pertanian dan
meningkatkan ketahanan pangan bagi produsen pertanian skala kecil, terutama di bawah skenario
perubahan iklim saat ini. Misalnya, pengamatan terbaru tentang perubahan suhu dan curah hujan
antar-tahunan di daerah tropis telah menunjukkan terjadinya perubahan iklim (IPCC, 2007).
Sanchez (2000) menyatakan sistem manajemen agroekosistem yang kompleks, termasuk praktikpraktik agroforestry, mungkin menunjukkan ketahanan yang lebih besar terhadap perubahan kondisi
lingkungan.
Dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan lahan, konversi dari pertanian ke
agroforestry meningkatkan stok karbon organik tanah di semua tingkatan, dalam banyak kasus.
Peningkatan yang signifikan juga diamati dalam transisi dari padang rumput / padang rumput ke
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agroforestri di lapisan atas, terutama dengan masuknya tanaman jangka panjang dalam sistem,
seperti dalam sistem silvopasture dan agrosilvopastoral. ”
Didaerah subtropics, mereka dapat melihat wanatani lebih banyak dari sudut pandang
lingkungan dan manfaat ekonomi — meskipun penting — bersifat sekunder,” kata Jacobson.
“Tetapi di daerah tropis, kita harus memiliki manfaat ekonomi untuk membuatnya bermanfaat atau
petani tidak akan melakukannya. Kebanyakan petani di pedesaan hanya memiliki satu atau dua
hektar lahan dan mereka membutuhkan semua produk ini untuk keluarga mereka agar dapat
bertahan hidup.
Dalam hubungannya dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Butarbutar, 2012)
menyatakan, proses adaptasi dapat dilakukan melalui peningkatan daya tahan (resistancy),
peningkatan daya lentur (resilience) dan mendorong/membantu migrasi (migration). Pendekatan
agroforestri dapat diajukan sebagai salah satu alternatif mitigasi dan adaptasi untuk mendapatkan
insentif dalam mengatasi perubahan iklim. Sedangkan dalam rangka mitigasi, dapat dilihat dalam
tiga fungsi agroforestry yaitu sebagai penyerap karbon, fungsi perlindungan melalui pencampuran
berbagai jenis tanaman dan yang ketiga terhadap fungsi pemanfaatan energi yang dapat
diperbaharui.
Dari beberapa penelitian di daerah tropis, penanaman jenis naungan seperti jenis legum
(glericidia dan lamtoro) memberikan efek menguntungkan terhadap kesuburan tanah dan dapat
meningkatkan keanekaragaman hayati (Harvey et al., 2005). Penanaman berbagai jenis lagum
dapat meminimalkan kebutuhan input nutrisi eksternal dari pupuk atau pupuk kandang, yang sulit
atau tidak layak secara ekonomi bagi produsen kecil. Input bahan organik tinggi kandungan nutrisi
yang berasal dari tanaman polongan melalui pemangkasan pohon, dapat menambah bahan organik
ke dalam tanah sebagai mulsa bahan organik yang terurai ke tanaman yang sedang tumbuh.
Selama dekade terakhir, potensi sistem agroforestry untuk menyerap karbon (Oelbermann
et al., 2004; Oelbermann & Voroney, 2011), dan peran mereka dalam menyediakan jasa ekosistem
(Pagiola et al., 2008) telah menjadi yang terdepan dalam penelitian sebagai hasil perubahan iklim
global.
IV. KESIMPULAN
1. Praktek agroforestry di lahan kering masyarakat pedesaan Sulawesi Selatan umumnya
menggunakan pola tanam acak dan sebagian dengan pola teratur atau jalur bila berbasis
komoditi tertentu.
2. Terdapat dua sampai lima strata vertical sesuai dengan pola yang diterapkan oleh masyarakat
dan Indeks keanekaragaman jenis penyusun bersifat moderat.
3. Praktek agroforestri dapat berhasil dikembangkan dalam rangka proses adapasi dan mitigasi
perubahan iklim bilamana memenuhi tiga aspek yaitu aspek produktivitas bagi petani, aspek
sustainabilitas untuk keberlanjutan produksi dan aspek social ekonomi masyarakat setempat.
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ABSTRAK
Terdapat kerentanan berupa koreksi perubahan produksi jagung jika terjadi stres atau cekaman air akibat
fluktuasi keseimbangan air dan dinamika iklim di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kerentanan produktivitas jagung akibat fluktuasi neraca air dan dinamika iklim di Provinsi
Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai Oktober 2017. Lokasi penelitian terletak antara
0019' - 10 15' Lintang Utara dan 1210 23 '- 1230 43' Bujur Timur. Terdapat 4 lokasi mewakili kabupaten yakni
Kab Gorontalo (Bumela), Kab Boalemo (Dulupi), Kab Bone Bolango (Suwawa) dan Kab Pohuwato (Marisa).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data iklim harian selama 20 tahun (19976 sampai 2016)
meliputi curah hujan, radiasi matahari, suhu udara maksimum dan minimum, lamanya penyianaran,
kelembaban dan kecepatan angin. Data luas tanam, luas panen (produksi) dan gagal panen jagung (puso)
di Provinsi Gorontalo dalam 20 tahun terakhir. Data pendukung adalah peta administrasi Provinsi Gorontalo,
peta zona agroklimat. Penelitian ini menggunakan metode analisis model neraca air lahan dimana analisis
metode evapotranspirasi menggunakan metode FAO Penman Monteith. Umumnya Propinsi Gorontalo

memiliki periode bulan defisit pertama yakni bulan Juli, Agustus, September, Oktober dimana pada
periode ini berpotensi terjadi kerentanan produksi jagung akibat kekurangan pasokan air. Periode
bulan surplus pertama yakni November, Desember, Januari dimana pada periode ini berpotensi
terjadi resistensi produksi jagung akibat ketersediaan air. Periode defisit kedua yakni Februari, Maret
dimana pada periode ini berpotensi kurang rentan karena periode defisit berlangsung singkat
dibanding periode bulan defisit pertama. Periode surplus kedua yakni April, Mei, Juni dimana periode
ini berpotensi kurang resisten karena jumlah maupun durasi curah hujan relatif berkurang dibanding
periode surplus pertama. Kerentanan dan resistensi produksi jagung dipengaruhi oleh jumlah
pasokan dan durasi (lamanya periode) curah hujan wilayah serta penerapan teknologi adaptasi
terhadap bencana kekeringan dan banjir.
Kata kunci: kerentanan produksi, neraca air, dinamika iklim
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I. PENDAHULUAN
Bencana kekeringan dan banjir merupakan faktor dominan dan menentukan dalam
peningkatan produksi jagung. Hakim (2008) menyatakan bahwa kekeringan merupakan peeristiwa
manakala jumlah curah hujan di bawah kondisi normal sehingga terjadi penurunan produksi air untuk
keperluan pertanian sedangkan banjir merupakan peristiwa manakala debit sungai melebihi
kapasitas tampungan sungai. Di Gorontalo, lahan irigasi teknis masih lebih rendah dari pada daerah
tadah hujan maka ketergantungan terhadap curah hujan terutama informasi akurat kapan waktu
yang tepat memasuki musim hujan dan kemarau. Masalah yang paling sering terjadi adalah
tingginya tingkat kerentanan (mudah terkoreksi) produktivitas jagung berdasarkan neraca air dan
fluktuasi dinamika iklim di Provinsi Gorontalo. Hassanli et al. (2009) mengemukakan bahwa terdapat
tantangan besar bagi sektor pertanian berupa bagaimana meningkatkan produktifitas pertanian
terutama jagung ketika sumberdaya air terbatas dan adanya ketidakpastian musim tanam akibat
perubahan iklim.
Kekurangan sumber air telah menjadi perhatian utama produksi tanaman berkelanjutan.
Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi kecenderungan meningkatnya permintaan air
pertanian, variabilitas lengas tanah (Tao dan Zhang, 2010). Tingginya sensitivitas jagung terhadap
cekaman air berarti bahwa di bawah kondisi terbatasnya air sulit untuk menerapkan strategi
pengelolaan irigasi tanpa menimbulkan kerugian hasil yang signifikan (Farre and Faci, 2009).
Payero et al. (2009) menyatakan bahwa jika air terbatas, penting untuk mengetahui bagaimana
irigasi yang tepat untuk mengoptimalkan hasil panen dan efisiensi penggunaan air. Ko dan Piccinni
(2009) menyatakan bahwa penerapan irigasi pada fase yang sangat dibutuhkan jagung penting
karena untuk menghemat air dan mempertahankan hasil panen. Hasil biji jagung dipengaruhi oleh
sejumlah faktor lingkungan seperti ketersediaan air, kondisi cuaca musim tanam dan kondisi tanah.
Petani dengan air yang terbatas sering harus memilih di antara pilihan seperti mengairi sebagian
ladang secara penuh, mengairi areal tanaman yang lebih besar, mengubah tanaman yang
membutuhkan lebih sedikit air, atau berinvestasi pada sistem irigasi yang lebih efisien.
Evapotranspirasi merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan,
perancangan dan implementasi sistem pengelolaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air. Suyker
dan Verma (2009) menunjukkan bahwa tingkat evapotranspirasi yang besar mempengaruhi kadar
air, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi sumber air di daerah pertanian. Dengan
demikian perlu riset yang mendalam tentang kerentanan produksi jagung berdasarkan kekeringan
dan banjir yang terkait dengan iklim ekstrem yang berpotensi menyebabkan penurunan luas tanam,
luas panen dan produktivitas jagung lokal dan nasional yang pada akhirnya akan menyebabkan
kerawanan pangan nasional.
II. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Mei sampai Oktober 2017. Lokasi penelitian terletak antara
Terdapat 4 lokasi mewakili kabupaten

00 19’ – 10 15’ Lintang Utara dan 1210 23’ – 1230 43’ Bujur Timur.
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yakni Kab Gorontalo (Bumela), Kab Boalemo (Dulupi), Kab Bone Bolango (Suwawa) dan Kab Pohuwato
(Marisa). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti data iklim selama 20 tahun
(1997 sampai 2016) Propinsi Gorontalo meliputi curah hujan, radiasi matahari, suhu udara maksimum dan
minimum, waktu radiasi, kelembaban udara dan kecepatan angin. Data areal tanam, luas panen (produksi)
dan data luas gagal panen jagung (puso) tanaman jagung di Provinsi Gorontalo dalam 20 tahun terakhir.
Data pendukung adalah peta administrasi Provinsi Gorontalo, peta zona agroklimat. Penelitian ini
menggunakan metode analisis penurunan produksi tanaman jagung yang dilakukan dengan pendekatan
model neraca air lahan dimana kalkulasi evapotranspirasi menggunakan metode FAO Penman Monteith.

Tahapan kalkulasi neraca air lahan
1. Menghitung curah hujan bulanan
2. Menghitung evapotranspirasi potensial (ETp) menggunakan metode FAO Penman-Monteith.
Metode pendugaan evapotranspirasi FAO Penman-Monteith merupakan metode yang
direkomendasikan oleh FAO sebagai metode standar yang diadopsi dari metode Penman yang
dikombinasikan dengan tahanan aerodinamik dan tahanan permukaan tajuk tanaman (Allen et
al.,1998) dengan persamaan :
ETp ≈ ETo =

0,408∆(𝑅𝑛−𝐺)+ 𝛾(900/(𝑇∗273)𝑈2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)
∆+ 𝛾 (1+0,34 𝑈2)

.....................Persamaan 1

Dimana ETo = evapotranspirasi standar (mm hari-1); Rn= radiasi netto pada permukaan tanaman
(MJ m-2 hari-1); G = kerapatan flux bahang tanah harian (≈ 0 MJ m-2 hari-1); u2 = rata-rata
kecepatan angin ketinggian 2 meter (m detik-1); es = tekanan uap jenuh (kPa); ea = tekanan uap
aktual (kPa);, ∆ = slope kurva tekanan uap (kPa oC-1); γ = konstanta psikrometrik (≈ 0.0667
kPa 0C-1), T = suhu udara rata-rata (0C).
Menurut Allen et al. (1998) nilai Rs dihitung berdasarkan formula Angstrom yang dihubungkan
dengan radiasi ektraterresterial (Ra) atau radiasi angot dan durasi relatif sinar matahari (n/N).
Nilai Rs tergantung pada kondisi atmosfer dan deklinasi matahari (lintang dan bulan). Nilai
Angstrom as dan bs berubah-ubah dan nilai yang direkomendasikan as = 0.25 and bs = 0.50
(Allen et al., 1998).
3. Menghitung nilai CH – ETp.
4. Menghitung APWL (Accumulation of Potential Water Loss) yang merupakan jumlah kumulatif
nilai CH – ETp yang bernilai negatif.
5. Menghitung nilai KAT (Kadar Air Tanah) berdasarkan persamaan:
KAT = KL exp(APWL/KL)..........................................................................Persamaan 2
Dimana KAT = kadar air tanah, KL = kapasitas lapang
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6. Menghitung nilai ∆KAT dengan persamaan:
∆KAT = KATi – KATi-1........................................................................Persamaan 3
Dimana ∆KAT = selisih KAT satu periode dengan periode sebelumnya. Nilai KAT positif
menunjukkan penambahan kandungan air tanah. Nilai KAT negatif menunjukkan pengurangan
kandungan air tanah.
7. Menghitung nilai evapotranspirasi aktual (ETa) berdasarkan persamaan berikut;
Jika CH>ETp maka ETa = ETp.......................................................... Persamaan 4
Jika CH<ETp maka ETa = CH + ∆KAT.............................................. Persamaan 5
Dimana nilai ∆KAT merupakan nilai mutlak, artinya tanda negatif diabaikan dalam perhitungan.
Pada saat CH < ETp maka ETa akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai ETp-nya.
8. Defisit (D)
Defisit berarti berkurangnya air untuk keperluan evapotranspirasi potensial, sehingga defisit air
adalah selisih antara nilai evapotranspirasi potensial dengan evapotranspirasi aktual (D = ETP
– ETA)
9. Surplus
Setelah simpanan air tanah mencapai kapasitas lapang, kelebihan curah hujan dihitung
sebagai surplus air. (CH – ETP – dKAT).
Tahapan Kalkulasi Kerentanan Produksi
Tahapan ini meliputi analisis indeks kecukupan air dan analisis potensi penurunan
produksi tanaman padi dilakukan dengan pendekatan model neraca air tanaman. Pendugaan
penurunan produksi tanaman sejalan dengan besarnya kekurangan air yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya kebutuhan air untuk evapotranspirasi potensial. Besarnya koefisien produksi tanaman
dan pengurangan produksi tanaman dari potensi maksimumnya adalah sebagai berikut :
y=
ky =

𝐸𝑇𝐴

𝑥 100% ........................................................................ Persamaan 6

𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃−𝐸𝑇𝐴
𝐸𝑇𝑃

𝑥 100% = (1 −

𝐸𝑇𝐴
𝐸𝑇𝑃

) 𝑥 100% ........................ Persamaan 7

Dimana y = koefisien produksi tanaman, ky = koefisien penurunan produksi tanaman,
ETA = evapotranspirasi aktual, ETP = evapotranspirasi potensial tanaman (Doorenbos dan Kassam,
1979). Klasifikasi koefisien penurunan produksi jagung (Pramudia, 2008) yakni pada tabel
di bawah :
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Tabel 1. Klasifikasi koefisien penurunan produksi jagung
Koefisien Penurunan
Produksi Jagung (ky)
0,5 – 1,0
0,3 – 0,5
0,15 – 0,3
0,05 – 0,15
0,00 – 0,05

Kategori

Skor/indeks

Sangat rentan
Rentan
Sedang
Resisten
Sangat resisten

1
2
3
4
5

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Zonasi Neraca Air Lahan
Berdasarkan analisa neraca air lahan di daerah kabupaten Gorontalo (Bumela) dengan
menggunakan data iklim selama 20 tahun (1997 hingga 2016) dan data tanah berupa kapasitas
lapang (KL) dan titik layu permanen (TLP). Analisa ini diperlukan untuk melihat nilai surplus dan
defisit setiap bulan. Selisih curah hujan (CH) dan nilai dugaan evapotranspirasi potensial (ETP)
metode FAO Penman Monteith akan mempengaruhi cadangan air tanah. Spano et al. (2009)
menyatakan bahwa masalah terbesar dalam mempengaruhi estimasi evapotranspirasi suatu
ekosistem adalah variasi spatial mikroklimat suatu ekosistem dan tingkat cekaman air oleh suatu
populasi tanaman.
Tabel 2. Neraca Air Lahan Tanaman Jagung Kabupaten Gorontalo (Bumela) Selama 20 Tahun
(1997 – 2016)
Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Jan
S
N
S
S
S
S
D
N
D
N
S
S
S
D
D
D

Feb
N
D
D
S
S
D
D
D
D
S
D
D
S
D
S
D

Mar
S
D
S
D
N
D
S
D
D
D
D
S
S
D
S
D

Apr
D
D
S
D
S
N
S
S
D
S
N
S
S
S
N
S

Mei
N
S
S
D
S
N
S
N
S
D
S
S
S
S
N
S

Bulan
Jun
Jul
D
D
N
S
N
N
S
D
S
D
D
D
D
D
D
D
D
S
S
D
S
D
S
S
N
D
S
S
S
D
S
S

Ags
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
D
S
D
D

Sep
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
D
D

Okt
D
N
N
S
D
D
D
D
S
D
D
S
D
S
S
D

Nov
N
S
N
S
S
D
D
D
D
S
D
S
N
D
D
S

Des
D
S
D
D
S
D
S
D
N
N
S
S
D
S
S
D
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2013
2014
2015
2016
Surplus
Normal
Defisit
Neraca
Air
Lahan

S
S
D
D
50%
15%
35%

S
D
D
D
30%
5%
65%

D
D
D
D
30%
5%
65%

S
N
D
D
50%
20%
30%

S
S
S
S
70%
20%
10%

N
N
S
S
50%
25%
25%

S
D
D
S
35%
5%
60%

S
D
D
D
15%
0%
85%

D
D
D
D
5%
0%
95%

S
D
D
S
35%
10%
55%

D
S
S
N
40%
20%
40%

S
S
D
S
50%
10%
40%

S

D

D

S

S

S

D

D

D

D

S/D
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Berdasarkan rekapitulasi hasil analisa neraca air lahan pada Tabel 2 di atas di daerah
Kabupaten Gorontalo (Bumela) dimana periode bulan defisit pertama terjadi pada bulan Juli,
Agustus, September, Oktober. Bulan November persentase kejadian sama antara defisit dan
surplus tapi dikategorikan surplus karena rata-rata jumlah curah hujannya tinggi dibanding periode
kejadian antara surplus dan defisit. Periode bulan defisit kedua yakni terjadi pada bulan Februari
dan Maret. Igbadun et al. (2007) menyatakan bahwa produktifitas jagung memiliki hubungan dengan
ketersedian air dimana mempengaruhi sejumlah subyek seperti varietas jagung yang
dibudidayakan, kandungan air tanah pertanaman (defisit atau surplus) dan teknologi irigasi yang
diterapkan.
Periode surplus pertama terjadi pada bulan November, Desember dan Januari sedangkan
periode surplus kedua terjadi pada bulan April, Mei dan Juni. Berdasarkan hasil ini mengindikasikan
bahwa daerah kabupaten Gorontalo (Bumela) dan daerah lainnya di propinsi Gorontalo mengikuti
pola curah hujan lokal dimana pola ini bersifat unimodal (satu puncak hujan atau musim hujan yakni
pada bulan April, Mei dan Juni) tapi berlawanan dengan pola hujan tipe moonson dimana pada bulan
April, Mei dan Juni masuk peralihan ke musim kemarau. Pola curah hujan lokal banyak dipengaruhi
topografi wilayah setempat.
Tabel 3. Neraca Air Lahan Jagung Kabupaten Boalemo (Dulupi) Selama 20 Tahun (1997 – 2016)
Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Jan
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
S
S

Feb
N
D
D
S
S
D
D
D
D
S
D
D
S

Mar
S
D
S
D
S
N
S
D
D
D
D
S
S

Apr
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S

Mei
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Bulan
Jun
Jul
D
D
N
S
S
S
S
D
S
D
N
D
D
D
D
D
D
S
S
D
S
D
S
S
S
D

Ags
D
N
N
N
D
D
D
D
D
D
D
S
D

Sep
D
S
N
N
N
D
D
D
D
N
S
S
D

Okt
D
S
S
S
D
D
D
D
S
D
D
S
D

Nop
D
S
N
S
S
D
D
D
D
S
D
S
N

Des
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
D

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Surplus
Normal
Defisit
Neraca
Air
Lahan

S
S
S
S
S
S
S
95%
0%
5%

D
S
N
S
D
D
D
30%
10%
60%

D
S
D
D
D
D
D
35%
5%
60%

S
S
S
S
S
D
D
80%
5%
15%

S
S
S
S
S
S
S
100%
0%
0%

S
S
S
N
N
S
S
60%
20%
20%

S
D
S
S
D
D
S
40%
0%
60%

S
D
S
S
D
D
D
20%
15%
65%

S
N
N
N
D
D
D
20%
35%
45%

S
S
S
D
D
D
S
45%
0%
55%

D
D
S
D
S
N
N
35%
20%
45%

S
S
D
S
S
D
S
75%
10%
15%

S

D

D

S

S

S

D

D

D

D

D

S

Berdasarkan rekapitulasi hasil analisa neraca air lahan pada Tabel 3 di atas di daerah
kabupaten Boalemo (Dulupi) dimana memiliki pola bulan defisit dan bulan surplus yang sama
dengan kabupaten Gorontalo (Bumela) tapi untuk daerah kabupaten Boalemo (Dulupi) memiliki
periode defisit pertama yang lebih panjang (5 bulan) yakni bulan Juli, Agustus, September, Oktober
dan November. Berdasarkan hasil ini daerah kab Boalemo memiliki periode defisit lebih panjang
yakni selama 7 bulan defisit dan 5 bulan surplus dibanding daerah lainnya. Garcia et al. (2009)
mengemukakan bahwa fokus utama akibat variabilitas iklim terutama pada masa peralihan berupa
kadar air tanah dengan kondisi berbeda, suhu tanah yang tidak menentu memicu besar kecilnya
evaporasi dan transpirasi berpotensi menggangu produktifitas tanaman jagung. Resiko iklim berupa
kekeringan dan banjir memicu tingkat ketersediaan air di zona perakaran. Hassanli et al. (2009)
penerapan jadwal irigasi yang tepat terutama di fase-fase perkembangan jagung yang sensitif dan
kritis diperlukan guna efisiensi penggunaan air.
Tabel 4. Neraca Air Lahan Jagung Kabupaten Bone Bolango (Suwawa) Selama 20 Tahun
(1997 – 2016)
Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Jan
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Feb
N
D
N
S
S
N
D
D
N
S
D
D

Mar
S
D
S
N
S
N
S
D
D
D
N
S

Apr
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S

Mei
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Bulan
Jun
D
N
S
S
S
N
D
N
N
S
S
S

Jul
D
S
S
D
D
D
D
D
S
D
D
S

Ags
D
N
N
N
D
D
D
D
D
D
D
S

Sep
D
S
N
N
N
D
D
D
D
N
S
S

Okt
N
S
S
S
N
D
D
D
S
D
D
S

Nop
N
S
N
S
S
D
D
N
S
S
D
S

Des
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Surplus
Normal
Defisit
Neraca
Air
Lahan

S
S
S
S
S
S
S
S
100%
0%
0%

S
D
S
N
S
D
D
D
30%
25%
45%

S
D
S
D
D
D
D
D
35%
15%
50%

S
S
S
S
S
S
D
D
80%
5%
15%

S
S
S
S
S
S
S
S
100%
0%
0%

S
S
S
S
N
N
S
S
60%
30%
10%

D
S
D
S
S
D
D
S
40%
0%
60%

D
S
D
S
S
D
D
D
20%
15%
65%

D
S
N
N
N
D
D
D
20%
35%
45%

N
S
S
S
S
S
D
S
55%
15%
30%

S

D

D

S

S

S

D

D

D

S

N
D
D
S
D
S
S
D
D
S
S
S
N
D
N
S
40% 50%
30% 10%
30% 40%
S

S

Berdasarkan rekapitulasi hasil analisa neraca air lahan pada Tabel 4 di atas di daerah
kabupaten Bone Bolango (Suwawa) dimana periode bulan defisit pertama 3 bulan yakni pada bulan
Juli, Agustus, September. Periode bulan defisit kedua 2 bulan yakni terjadi pada bulan Februari dan
Maret. Periode surplus pertama 4 bulan yakni terjadi bulan Oktober, November, Desember dan
Januari sedangkan periode surplus kedua 3 bulan yakni terjadi pada bulan April, Mei dan Juni.
Berdasarkan hasil tersebut daerah kab Bone Bolango (Suwawa) memiliki periode surplus lebih
panjang yakni selama 7 bulan surplus dan 5 bulan defisit dibanding daerah lainnya.
Tabel 5. Neraca Air Lahan Jagung Kabupaten Pohuwato (Marisa) Selama 20 Tahun
(1997 – 2016)
Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Jan
S
S
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S

Feb
N
D
N
S
N
N
D
D
N
S
D
D
S
S
S
S
S

Mar
S
D
S
N
S
N
D
D
D
D
N
S
S
D
S
D
D

Apr
S
D
S
N
S
S
S
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S

Mei
S
D
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Bulan
Jun
Jul
D
D
N
S
S
S
S
D
S
D
N
D
D
D
N
D
S
S
S
D
S
D
S
S
S
D
S
S
S
D
S
S
N
D

Ags
D
N
N
N
D
D
D
D
D
N
D
S
D
S
D
S
D

Sep
D
S
N
N
N
D
D
D
D
N
S
S
D
S
N
N
N

Okt
N
S
S
D
D
D
D
D
S
D
D
N
N
N
S
S
S

Nop
N
S
N
S
S
D
D
N
S
S
D
S
N
D
D
S
D

Des
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
D
S
S
N
N

2014
2015
2016
Surplu
s
Normal
Defisit
Neraca
Air
Lahan

N
S
S

D
D
D

D
D
D

S
D
D

S
S
S

N
S
S

D
D
S

D
D
D

D
D
D

S
D
D

S
N
N

S
D
S

85%

35%

30%

70%

90%

65%

35%

15%

20%

35%

40%

70%

15%
0%

25%
40%

15%
55%

15%
15%

5%
5%

25%
10%

0%
65%

15%
70%

35%
45%

20%
45%

30%
30%

20%
10%

S

D

D

S

S

S

D

D

D

D

S

S

Berdasarkan rekapitulasi hasil analisa neraca air lahan pada Tabel 5 di atas di daerah
kabupaten Pohuwato (Marisa) dimana periode bulan defisit pertama 4 bulan yakni terjadi pada bulan
Juli, Agustus, September dan Oktober. Periode bulan defisit kedua 2 bulan yakni terjadi pada bulan
Februari dan Maret. Periode surplus pertama 3 bulan yakni bulan November, Desember dan Januari
sedangkan periode surplus kedua 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni. Berdasarkan hasil
tersebut daerah kab Pohuwato (Marisa) secara keseluruhan memiliki 6 bulan defisit dan 6 bulan
surplus.
Kerentanan Produksi Jagung
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Gambar 1. Grafik Kerentanan Produksi Jagung di Gorontalo selama 20 Tahun 1997 Hingga 2016
Berdasarkan Gambar 1 di atas produksi jagung rentan terhadap kekurangan air pada
tahun 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2015 dan 2016 dimana pada tahun tersebut umumnya
mengalami kejadian Elnino (musim kemarau panjang). Kerentanan produksi jagung akibat
kekurangan air terjadi dalam rentang waktu yang panjang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 yakni
selama 10 bulan mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November Desember 1997 hingga
Januari, Februari, Maret, April 1998 dengan nilai koefisien penurunan produksi (ky) mendekati nilai
1 sebesar 0,83 dengan kategori sangat rentan. Geerts and Raes (2009) menyatakan bahwa terdapat
konsep defisit irigasi untuk mengoptimalkan produksi jagung saat mengalami periode defisit dimana
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konsep ini menjabarkan harus dipahami ketika terjadi defisit maka bagaimana mengoptimalkan
irigasi di fase-fase sensitif seperti awal pertumbuhan, pembungaan, awal pengisian biji.
Resisten produksi jagung akibat kelebihan air terjadi pada tahun akhir 1998, 1999, 2000,
2008, 2013 dimana pada tahun-tahun tersebut umumnya mengalami La Nina (musim hujan
panjang). Pada tahun-tahun tersebut nilai koefisien penurunan produksi (ky) mendekati 0 dengan
kategori sangat resisten. Ren et al. (2008) menyatakan bahwa jumlah dan distribusi curah hujan
musiman dan memiliki dampak besar pada produksi jagung berupa tahapan perkembangan
umumnya terjadi lebih awal, penambahan biomassa (vegetatif maupun generatif) secara signifikan.
Disisi lain pasokan kelebihan air ini bisa mengganggu produksi jagung karena akibat pencucian
nutrien, bencana banjir akibat limpasan permukaan (run off) yang berlebihan dan tanah longsor.
IV. KESIMPULAN
Umumnya Propinsi Gorontalo memiliki periode bulan defisit pertama yakni bulan Juli,
Agustus, September, Oktober dimana pada periode ini berpotensi terjadi kerentanan produksi
jagung (ky mendekati 1) akibat kekurangan pasokan air. Periode bulan surplus pertama yakni
November, Desember, Januari dimana pada periode ini berpotensi terjadi resistensi produksi jagung
akibat ketersediaan air (ky mendekati 0). Periode defisit kedua yakni Februari, Maret dimana pada
periode ini berpotensi kurang rentan karena periode defisit berlangsung singkat dibanding periode
bulan defisit pertama. Periode surplus kedua yakni April, Mei, Juni dimana periode ini berpotensi
kurang resisten karena jumlah, distribusi maupun durasi curah hujan relatif berkurang dibanding
periode surplus pertama.
Kerentanan dan resistensi produksi jagung dipengaruhi oleh jumlah pasokan dan durasi
(lamanya periode) curah hujan wilayah serta penerapan teknologi adaptasi terhadap bencana
kekeringan dan banjir.
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ADAPTASI MASYARAKAT SEKITAR TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH
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ABSTRAK
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN. Babul) merupakan salah satu bagian terpenting
dari Kawasan Wallacea. Sebagai habitat dari beberapa satwa endemik, TN. Babul yang sebagian
besar (46%) merupakan kawasan karst juga merupakan sumber penyedia air bagi masyarakat di
sekitarnya. Namun ada sebagian masyarakat sekitar TN. Babul masih mengalami kesulitan dalam
memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perubahan iklim telah mengubah
daur musim hujan maupun musim kemarau sehingga masyarakat mengalami kekeringan atau banjir
di saat-saat yang berbeda. Hal ini menimbulkan dinamika dan strategi adaptasi masyarakat dalam
pemenuhan air bersih terkait perubahan iklim.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi
adaptasi masyarakat sekitar TN. Babul untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat perubahan
iklim. Penelitian menggunakan metode observasi, studi literatur dan wawancara terstruktur dengan
50 orang responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat telah merasakan perubahan iklim yang mengakibatkan daur
musim hujan dan musim kemarau tidak lagi mudah diprediksi. Permintaan kebutuhan air bersih
selama dua tahun terakhir di lokasi penelitian meningkat sekitar 5%, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan air bersih masyarakat melakukan strategi adaptasi dengan cara (i) berlangganan air dari
PDAM atau Kelompok Pengelola Air, (ii) membuat sumur air tanah, (iii) membuat bak
penampungan,(iv) memasang pompa/menyedot air sungai, (v) menampung air hujan, (vi) membeli
air, dan (vii) penghematan air. Masyarakat juga melakukan strategi adaptasi jangka panjang dengan
turut melakukan kegiatan penanaman pohon dan menjaga hutan dengan tidak merusak kawasan
hutan di hulu untuk memastikan bahwa sumber air tetap lestari.
Kata kunci: strategi, adaptasi, air bersih, perubahan iklim, TN. Babul
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I. PENDAHULUAN
Salah satu kawasan dengan keanekaragaman biodiversitas flora dan fauna tinggi di
Indonesia adalah kawasan yang dikenal dengan nama kawasan Wallacea. Kawasan tersebut
mencakup sebagian pulau di Indonesia dan Timor-Leste di antara paparan Sunda dan Sahul, yang
dibatasi oleh garis Wallacea dan Lydekker. Kawasan ini meliputi area seluas 33,8 juta hektar dan
mencakup tiga subkawasan biogeografis: Maluku, Sunda Kecil, dan Sulawesi (Bashari, 2014).
Keistimewaan kawasan ini adalah jenis keanekaragaman hayati yang tidak ditemui di tempat lain,
yaitu jenis flora fauna endemik yang merupakan peralihan dari benua Asia dan Australia
(MacKinnon, 1986; Michaux, 2010). Salah satu kawasan terpenting Wallacea, adalah pulau
Sulawesi yang merupakan pulau terbesar dengan memiliki keragaman bentang lahan, mulai dari
hutan, hutan pegunungan, padang rumput, rawa, dan ekosistem karst (Bashari, 2014).
Karst merupakan kawasan berbatuan gamping yang memiliki drainase permukaan yang
langka, solum tanah tipis, cekungan-cekungan dan sistem drainase bawah tanah (Adji, dkk.,1999).
Ekosistem karst terpenting dalam kawasan Wallacea adalah ekosistem karst Maros-Pangkep di
Sulawesi. Kawasan karst merupakan salah satu bentang alam yang memiliki nilai hidrologi cukup
besar dan penting sebagai penyedia sumberdaya air (Cahyadi, dkk., 2013). Karst memiliki potensi
sumber air yang besar yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kepentingan seperti
kebutuhan keluarga, industri, irigasi maupun peternakan. Selain mempunyai arti penting sebagai
sumber air, karst Maros-Pangkep juga memiliki kekhasan dan keragaman flora dan fauna endemik.
Beberapa jenis fauna endemik yang terkenal di kawasan karst Maros-Pangkep adalah monyet
Sulawesi, kupu-kupu, tarsius, dan aneka jenis burung (Ko, 1999). Keseluruhan kekayaan ekosistem
karst sangat penting untuk dilindungi dikarenakan berbagai ancaman seperti meningkatnya aktivitas
masyarakat di sekitar hutan dan juga aktivitas penambangan (semen dan marmer). Ancaman lain
adalah meningginya suhu dan menurunnya tingkat penyerapan air akibat perubahan iklim
(Hartmann, dkk., 2014). Berbagai ancaman pada kawasan karst Maros-Pangkep telah disikapi oleh
pemerintah sejak tahun 2004 dengan meningkatkan status sebagian kawasan karst menjadi taman
nasional (TN. Babul) agar ancaman kerusakan dapat lebih dikendalikan.
Sebagai taman nasional dengan areal karst mencapai 46% dari keseluruhan wilayahnya
(Iskandar, dkk., 2013), TN. Babul memiliki arti penting bagi daerah sekitarnya yaitu sebagai sumber
air bersih. Masyarakat sudah lama memanfaatkan air dari taman nasional. Namun ada sebagian
masyarakat sekitar TN. Babul masih mengalami kesulitan dalam memperoleh air untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga untuk menjaga keberadaan sumberdaya air agar tetap
lestari, diperlukan sistem perlindungan dan sistem eksploitasi yang tepat agar pemanfaatan air pada
TN. Babul tidak melebihi kapasitasnya, terutama apabila terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim
sebagai salah satu ancaman bagi wilayah karst, memberikan konsekuensi adanya perubahan dalam
perilaku masyarakat memanfaatkan air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi
adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar TN. Babul dalam memenuhi kebutuhan air bersih
akibat perubahan iklim. Diduga masyarakat memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatan air dan
menyadari pentingnya menjaga lingkungan demi kelestarian sumber air karst di TN. Babul.
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II. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018. Lokasi penelitian adalah kecamatan di
sekitar TN. Babul, tepatnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep
dan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Alasan pemilihan lokasi adalah karena penduduk
di kedua kecamatan tersebut memanfaatkan air dari TN. Babul untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Sumber : Google map, 2018)
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan untuk mendukung kelancaran penelitian ini adalah kuesioner atau
daftar pertanyaan yang dirancang dengan tujuan menjaring informasi dari responden. Alat yang
digunakan meliputi alat tulis, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi.
C. Pengumpulan dan Analisis Data
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa
persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim dan strategi adaptasi yang dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan air bersih. Data sekunder berupa data kependudukan terkait jumlah dan
matapencaharian penduduk dan data pendukung lainnya. Sebagai perwakilan dari masyarakat,
ditentukan responden sebanyak 50 orang secara purposive, yaitu masyarakat yang memanfaatkan
air dari TN. Babul. Responden yang diwawancarai sejumlah 25 orang dari Kecamatan Minasatene
dan 25 orang dari Kecamatan Bantimurung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif
kualitatif dan kuantitatif.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Lokasi
Kecamatan Minasatene dan Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan yang
terletak dan berbatasan langsung TN. Babul. Kecamatan Minasatene terdiri dari enam kelurahan
dan dua desa yaitu kelurahan Minasatene, Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Bonto
Langkasa, Desa Kabba, dan Desa Panaikang. Luas wilayah kecamatan Minasatene adalah 96.479
km2 dengan batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro, sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balocci. Jumlah penduduk di Kecamatan
Minasatene adalah 35.350 orang (BPS Kabupaten Pangkep, 2017).
Kecamatan Bantimurung terdiri dari dua kelurahan dan enam desa yaitu kelurahan
Kallabirang, Leang-leang, desa Alatengae, Baruga, Mangeloreng, Mattoangin, Minasa Baji, dan
Tukamasea. Luas wilayah Kecamatan Bantimurung adalah 105 km2 dengan batas-batas wilayah:
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Simbang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cenrana, sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Turikale. Jumlah penduduk di Kecamatan Bantimurung adalah
29.548 orang (BPS Kabupaten Maros, 2017).
Secara umum, karakteristik responden dari Kecamatan Minasatene mempunyai rata-rata
umur 47 tahun sedangkan responden dari Kecamatan Bantimurung mempunyai unur rata-rata lebih
muda yaitu 41 tahun. Ditinjau dari sisi pendidikan, responden dari Kecamatan Minasatene
mempunyai rata-rata pendidikan yang lebih tinggi yaitu sebanyak 39% tingkat SLTA, sedangkan di
Kecamatan Bantimurung untuk responden dengan tingkat pendidikan SLTA hanya 9%. Rata-rata
jumlah tanggungan keluarga untuk Kecamatan Minasatene adalah 5 orang sedangkan di
Kecamatan Bantimurung 4 orang. Matapencaharian responden dari kedua kecamatan sebagian
besar adalah petani, yaitu sebanyak 75% di Kecamatan Minasatene dan 70% di Kecamatan
Bantimurung. Sisanya wiraswasta (21%) dan pensiunan PNS (4%) di Kecamatan Minasatene dan
pegawai pertambangan marmer (30%) di Kecamatan Bantimurung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, perubahan iklim di sekitar TN. Babul
sudah dirasakan oleh responden di kedua lokasi. Gejala perubahan iklim yang dirasakan itu adalah
munculnya kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Musim bergeser tidak
menentu sehingga kadang musim hujan menjadi lebih panjang dari biasanya. Responden juga
melaporkan kejadian longsor di kawasan hutan. Adanya bahaya longsor yang dapat terjadi pada
saat musim penghujan, telah memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan
hutan. Menurut Chandra (2016), kondisi seperti kekeringan, banjir, longsor dan potensi angin puting
beliung merupakan gejala kerawanan bencana yang merupakan dampak dari perubahan iklim.
Dampak perubahan iklim terutama kekeringan, mengharuskan masyarakat untuk dapat beradaptasi
dalam mengatasi kekurangan air.
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B. Kebutuhan Konsumsi Air Bersih
Air bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang
kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak (UU RI No.7
Tahun 2004). Kebutuhan air bersih masyarakat di lokasi penelitian cukup besar. Hal ini dikarenakan
Kecamatan Minasatene dan Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan yang mempunyai
kepadatan populasi penduduk tertinggi (Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, 2008). Di
Kecamatan Minasatene terdapat pusat perindustrian, perdagangan, dan pemukiman karyawan PT.
Semen Tonasa. Sedangkan Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan dengan kepadatan
populasi penduduk nomor dua tertinggi di Kabupaten Maros, di kecamatan tersebut banyak terdapat
objek wisata dan usaha peternakan, sehingga membutuhkan pemenuhan kebutuhan air bersih yang
tinggi. Air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak, minum, dan MCK, namun ada
beberapa warga yang menggunakan air untuk usaha peternakan ayam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan kebutuhan air bersih selama dua tahun
terakhir mengalami peningkatan sekitar 5%. Rata-rata penggunaan air oleh masyarakat sekitar 5
m3-10 m3 air per Kepala Keluarga (KK) per bulan untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan untuk
konsumsi peternak ayam sekitar 20 m3-50 m3 air per bulan. Menurut Lumaksono (2013), jumlah
anggota dalam satu keluarga berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan konsumsi air bersih untuk
keperluan sehari-hari, jadi jika jumlah anggota keluarga banyak maka konsumsi air juga besar.
Apabila rata-rata jumlah anggota keluarga di lokasi penelitian sebanyak 4 orang per KK maka ratarata kebutuhan konsumsi air di lokasi penelitian sekitar 1,25 m3 – 2,5 m3 per orang per bulan atau
sebanyak 41,6 liter/orang/hari – 83,3 liter/orang/hari. Pemakaian air bersih di lokasi penelitian cukup
banyak, hal ini dikarenakan harga air bersih yang relatif masih murah yaitu Rp. 2.000 per m3.
C. Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Adaptasi adalah penyesuaian oleh sistem alam atau manusia dalam merespon kondisi
aktual dari iklim atau dampak dari perubahan iklim (Hulme, 2002). Strategi adaptasi merupakan
suatu tindakan terencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk dapat menanggulangi
masalah yang dihadapi dengan keadaan lingkungan fisik sekitar untuk memenuhi kebutuhan dan
mencapai tujuan yang diharapkan (Lumaksono, 2013; Putri, dkk., 2014). Strategi adaptasi yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar
kawasan TN. Babul untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat perubahan iklim. Ada beberapa
strategi adaptasi dalam pemenuhan kebutuhan air yang dilakukan oleh masyarakat sekitar TN.
Babul akibat adanya perubahan iklim, yaitu:
1) Berlangganan air dari PDAM atau Kelompok Pengelola Air
Air merupakan kebutuhan vital sehingga masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk
membayar kebutuhan air. Salah satu sumber air pemasok kebutuhan air bersih keluarga diperoleh
dengan menjadi pelanggan PDAM untuk masyarakat di Kecamatan Minasatene. Ada dua sumber
mata air di Kecamatan Minasatene yang berasal dari kawasan TN. Babul dan dimanfaatkan oleh
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PDAM yaitu Leang Kassi dan Ulu Ere. Sedangkan di Kecamatan Bantimurung masyarakat
mendapatkan air bersih dari kawasan TN. Babul dengan menjadi pelanggan Kelompok Pengelola
Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Tammattawang. Pembangunan bak
penampungan, pemasangan pipa, meteran air, dan alat-alat lain yang digunakan difasilitasi oleh
Pamsimas Kabupaten Maros.
Pada saat pembangunan, masyarakat calon pengguna air dilibatkan secara langsung
dalam pembuatan saluran air secara bergotong royong (swakarya). Masyarakat juga berkontribusi
dalam penyediaan dana incash sebesar Rp. 11 juta yang dikumpulkan secara sukarela dari calon
pengguna air tersebut. Sehingga daerah yang awalnya sangat sulit untuk mengakses air bahkan
harus mengambil dan memikul air dari sumber air yang jaraknya cukup jauh menjadi semakin mudah
untuk mendapatkan air bersih.
2) Membuat sumur air tanah
Sumur air tanah merupakan cadangan apabila air dari PDAM maupun dari KP-SPAMS
Tammattawang tidak mengalir. Ada beberapa masyarakat yang menggali tanah untuk membuat
sumur, tetapi tidak banyak warga yang memiliki sumber mata air berupa sumur. Hal ini dikarenakan
untuk membuat sebuah sumur membutuhkan biaya yang cukup mahal karena tanah di lokasi
penelitian merupakan tanah cadas yang sulit digali dan mengeluarkan sumber mata air.

Gambar 2. Sumur air tanah
3) Membuat bak penampungan
Pada bukit-bukit karst sering ditemukan sumber air yang melimpah seperti yang ditemukan
di Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung. Masyarakat membuat bak penampungan dan
mengalirkan air ke rumah-rumah melalui pipa/selang. Sumber-sumber mata air seperti ini biasanya
untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah tangga pada satu lingkungan. Ada juga masyarakat
yang sengaja membuat bak penampungan di depan rumah mereka, jika kekurangan air, mereka
meminta air ke industri marmer atau tetangga yang berada di dekat rumah mereka, kemudian
ditampung didalam bak penampungan tersebut.
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Gambar 3. Bak penampungan air

4. Memasang pompa/menyedot air sungai
Masyarakat sekitar TN. Babul biasa menggali sisi sungai dan membuat semacam sumur
pompa di sana, atau menyedot air sungai dengan menggunakan mesin air. Pada saat musim
kemarau, sumur di pinggir sungai ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa keluarga sekaligus. Ada
yang memasang selang, dan ada yang memilih menggunakan gerobak untuk mengangkut air dalam
baskom atau jerigen.

Gambar 4. Menyedot air sungai dengan menggunakan mesin
5. Menampung air hujan
Pada musim penghujan, sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum dan masak
adalah dari air hujan. Hal ini dilakukan karena pada saat musim penghujan air sungai keruh dan
tidak layak untuk diminum. Air hujan yang digunakan adalah air hujan yang telah ditampung dalam
jerigen atau galon plastik (penampung air hujan), yang dihubungkan dengan selang yang diletakkan
di atas rumah warga, pembuatan penampung air hujan yang bersifat individual, dengan
memanfaatkan atap rumah/talang rumah sebagai penampung pengumpulan air hujan, seperti pada
Gambar 5 berikut.
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Gambar 5. Menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih
6. Membeli air/meminta air di tetangga
Masyarakat di Kecamatan Minasatene melakukan adaptasi dengan membeli air pada saat
kesulitan air. Selain membeli pada penjual air, terdapat pula masyarakat yang meminjam/membeli
air pada tetangganya. Seperti salah satu responden yang tidak berlangganan PDAM dan hanya
memiliki sumur sebagai sumber air untuk keluarganya. Pada saat sumurnya kering, ia memilih untuk
meminta air kepada tetangganya yang berlangganan PDAM, dan membayar air yang ia
minta/gunakan tersebut sesuai dengan kesepakatan.
7. Melakukan efisiensi atau penghematan dalam menggunakan air
Pada saat kesulitan air, masyarakat sekitar TN. Babul sudah terbiasa menggunakan air
seirit dan seefisien mungkin sesuai kebutuhan. Hal ini terutama dilakukan oleh para ibu yang
mempunyai tugas rumah tangga yang berkaitan langsung dengan penggunaan air seperti memasak
dan memandikan anak. Sehingga perlu menanamkan prinsip pada anggota keluarga untuk
menggunakan air sehemat dan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan. Dengan melakukan
tindakan adaptasi tersebut pada akhirnya dapat membantu masyarakat untuk setidaknya memenuhi
kebutuhan air bersih yang kondisinya lebih baik.
Masyarakat sekitar TN. Babul juga telah menyadari bahwa air akan mengalir sepanjang
tahun jika kondisi hutan di daerah hulu selalu terjaga kelestariannya. Berdasarkan kesadaran akan
pentingnya menjaga hutan, masyarakat juga telah melakukan upaya strategi adaptasi jangka
panjang dalam pemenuhan kebutuhan air, yaitu dengan turut melakukan kegiatan penanaman
pohon dan tidak melakukan aktivitas yang merusak hutan.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Adaptasi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih akibat
perubahan iklim adalah (i) berlangganan air dari PDAM atau Kelompok Pengelola Air, (ii)
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membuat sumur air tanah, (iii) membuat bak penampungan,(iv) memasang pompa/menyedot
air sungai, (v) menampung air hujan, (vi) membeli air, dan (vii) penghematan air.
2. Strategi adaptasi pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan masyarakat sekitar TN.
Babul merupakan strategi yang ramah lingkungan dan tidak berlebihan sehingga tidak akan
mengganggu kelestarian hutan.
3. Keberadaan TN. Babul dengan keragaman spesies endemik di dalamnya mampu berperan
ganda menjalankan fungsi konservasi maupun fungsi sosial dengan menyediakan air bersih
untuk masyarakat di sekitarnya.
B. Saran
1. Masyarakat hendaknya dapat menjaga dan memelihara berbagai fasilitas-fasilitas umum yang
sudah ada terutama terkait akses air bersih bagi masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan mampu secara mandiri untuk terus melakukan berbagai terobosan
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan kondisi maupun ketersediaan air
bersih dengan tetap melakukan koordinasi bersama institusi terkait (TN. Babul, Dinas Pekerjaan
Umum dan Pemerintah Desa/Kelurahan).
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ABSTRAK
Perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi persoalan dunia yang memerlukan berbagai
tindakan mitigasi dan adaptasi yang tepat. Salah satu penyebab meningkatnya suhu dan mendorong
terjadinya perubahan iklim adalah deforestasi yang terus terjadi termasuk di Indonesia dan
Sulawesi. Upaya pengentasan kejadian deforestasi selama ini belum cukup mampu direduksi
karena kurangnya informasi terkait dengan kejadian tersebut, bahkan berpotensi menimbulkan
informasi yang tidak tepat sehingga penanganannya juga dapat keliru. Profil deforestasi adalah
salah satu formula mengenali kejadian deforestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan
temuan kejadian deforestasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi melalui profil deforestasi sebagai
alternatif dalam mitigasi perubahan iklim. Metode penelitian ini menggunakan analisis GIS dan
analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pada beberapa wilayah di Sulawesi dan
Sumatera terdapat wilayah yang terus terdeforestasi dengan variasi kejadian yang beragam dan
digambarkan melalui profil deforestasi. Informasi kejadian deforestasi khususnya di Sulawesi
Selatan, Barat, Tengah dan Sulawesi Tenggara tergambarkan dengan baik melalui profil ini. Profil
ini dapat menjadi alternative dalam memitigasi deforestasi yang juga akan berdampak pada mitigasi
perubahan iklim. Profil deforestasi sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi perubahan iklim dan
pemanasan global. Dengan informasi profil deforestasi, maka mitigasi bahkan adaptasi dapat
dilakukan dengan lebih baik.
Kata kunci: profil deforestasi, mitigasi, perubahan iklim, sulawesi
I. PENDAHULUAN
Diskusi terkait dengan permasalahan perubahan tutupan lahan hutan khususnya di daerah
tropis menjadi topik utama, terutama bila dikaitkan dengan issu perdagangan karbon di dunia
(Gullison et al. 2007; Miles dan Kapos 2008; Phelps et al. 2010; Mon et al. 2012) dan dampaknya
terhadap perubahan iklim. Perubahan tutupan lahan yang terus terjadi memberi dampak yang
sangat luas. Salah satunya adalah dampaknya terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim
berpotensi untuk mempengaruhi perilaku dan kehidupan manusia serta komponen hidup lainnya,
termasuk akumulasi gas rumah kaca di atmosfer (Heal dan Kristorm 2002 dan Ozanne et al. 2003).
55

Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim di
Indonesia bahkan di dunia. Hutan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kaitannya
dengan peranannya menjaga iklim global, penyimpanan karbon, proses hidrologi dan
keanekaragaman hayati (Achard 2002; Ozanne et al. 2003; FAO 2012).
Persoalan besar issu perubahan tutupan hutan terkait dengan kejadian deforestasi. Dalam
penelitian ini, perubahan tutupan hutan difokuskan pada perubahan tutupan hutan menjadi tutupan
lain atau non hutan yang kemudian diistilahkan sebagai deforestasi (FAO 2000; FAO 2005; Rijal,
2016). Deforestasi saat ini telah menjadi permasalahan lingkungan secara global, disamping isuisu lain seperti degradasi lahan, keanekaragaman hayati, keamanan pangan dan kelestarian
lingkungan (Olson et al. 2004 dan Foley et al. 2005). Deforestasi ini terus menerus terjadi dan belum
mampu ditanggulangi secara optimal. Kejadian deforestasi tentunya menyebabkan turunnya
kualitas lingkungan, apalagi dengan areal yang semakin luas. Jika terus terjadi maka dapat memberi
dampak seperti perubahan iklim secara global, kualitas habitat yang makin menurun, bahkan
terjadinya kepunahan spesies (Vance dan Geohegan 2002). Degradasi kualitas lahan ini sebagai
akibat dari kejadian deforestasi akan menyebabkan penurunan produktivitas lahan pada masa yang
akan datang (Oldeman 1992). Degradasi lahan memberikan dampak tidak langsung berupa
terjadinya kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Lamb et al. 2005). Degradasi hutan
juga merupakan proses penting dalam fragmentasi lanskap (Bastilla et al. 2000).
Istilah deforestasi sejauh ini masih dapat diperdebatkan. Sunderlin dan Resosudarmo
(1997) mendefenisikan deforestasi sebagai perubahan penutupan hutan menjadi areal atau wilayah
non hutan untuk penggunaan lain secara permanen. FAO (1996) menyatakan bahwa deforestasi
adalah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain. Dalam penelitian ini, deforestasi diartikan
sebagai perubahan tutupan hutan (land cover) menjadi non hutan secara permanen baik berupa
tutupan hutan yang utuh, terpotong-potong secara spasial (terfragmentasi) baik dalam bentuk areal
bukaan besar atau kecil yang lokasinya tersebar maupun berkumpul (Rijal 2016; Rijal 2017).
Peristiwa atau kejadian pembukaan hutan dan konversi hutan yang terus terjadi menjadi
penggunaan lain telah memisahkan hutan yang kompak atau utuh.
Dampak luas terjadinya deforestasi mengakibatkan kenaikan temperatur bahkan
perubahan siklus musim. Akibatnya, meningkatnya potensi terjadinya kebakaran hutan dan naiknya
permukaan air laut. Penelitian lain mengungkapkan bahwa deforestasi di hutan tropis terjadi pada
tahun 1990 yang menyebabkan naiknya emisi gas rumah kaca sebesar 17% (Gullison et al. 2007).
Emisi gas rumah kaca yang meningkat diyakini telah menaikkan suhu bumi di seluruh dunia (Shindell
et al. 2004 dan Hansen et al. 2006).
Kejadian deforestasi yang masih terus terjadi dan belum mampu dihentikan menghasilkan
suatu hipotesis awal yakni perlunya pengetahuan yang lebih mendalam terhadap berbagai
kejadiannya termasuk faktor pendorong, penyebab bahkan deforestasi itu sendiri. Deforestasi juga
membutuhkan peningkatan indikator perubahan lingkungan (Tiner 2004). Indikator lingkungan
terkini perlu dikembangkan seperti indikator penilaian deforestasi yang dimaksukan sebagai salah
satu alternatif mitigasi perubahan iklim.
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Deforestasi selama ini dinilai hanya berdasarkan pada area terdeforestasi dan diukur pada
waktu sekarang (Ferraz et al. 2009). Di Indonesia, penelitian deforestasi terfokus pada penelitian
tentang laju dan luas deforestasi. Berdasarkan beberapa penelitian terkait deforestasi khususnya di
Sumatra, ditemukan bahwa sumberdaya hutan mengalami deforestasi sebesar 1.7% periode 1990
hingga 2000 (FAO 2010). FAO juga memperlihatkan bahwa deforestasi cenderung menurun 0,5%
periode 2000 hingga 2010. Deforestasi di Indonesia seluas 15,15 juta ha pada tahun 2009 (FWI
2011). Deforestasi di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan deforestasi negara-negara
Asia Tenggara. Deforestasi negara-negara di Asia Tenggara hanya mencapai 1% periode 1990
hingga 2000. Bahkan, deforestasi Asia Tenggara ini hanya 0.4% periode 2000 hingga 2010 (FAO
2010). Sumatera mengalami konversi hutan tertinggi di Indonesia yakni mencapai 70% pada periode
1990–2010 (Margono et al. 2012; Rijal 2016).
Penelitian terkait bagaimana mengatasi deforestasi di Indonesia (termasuk kawasan
Wallacea/Sulawesi) yang harus segera dilakukan. Penelitian ini mencoba menemukenali kejadian
deforestasi dengan mengidentifikasi dan menilai serta mendeskripsikan deforestasi selama ini
dengan metode atau pendekatan baru yaitu profil deforestasi. Profil deforestasi merupakan alat ukur
baru sebagai upaya mengatasi kejadian deforestasi dengan mempertimbahkan aspek proporsi luas
hutan dengan luas wilayah (kabupaten), kejadian deforestasi serta laju deforestasi. Profil deforestasi
dipercaya sebagai salah satu alternatif dalam menangani permasalahan deforestasi yang sekaligus
berfungsi dalam memitigasi dampaknya yaitu dampak perubahan iklim. Selama ini, deforestasi yang
terjadi dinilai dengan hanya melihat besaran laju dan luas deforestasinya saja. Penilaian deforestasi
yang hanya berdasarkan laju deforestasi berpotensi memberikan informasi yang keliru (Rijal, 2016;
Rijal et al. 2016). Laju deforestasi yang tinggi secara umum dipahami sebagai daerah yang
kehilangan dan kerusakan hutan yang tinggi. Sebaliknya, daerah yang memiliki laju deforestasi
yang rendah dinilai sebagai daerah yang hutannya lebih baik. Faktanya adalah nilai laju deforestasi
yang rendah atau bahkan nol (tidak terjadi deforestasi) tidak selalu berarti bahwa daerah tersebut
memiliki hutan yang lebih baik. Nilai laju rendah bahkan laju nol (tidak terjadi deforestasi) pada suatu
periode pengamatan dapat disebabkan karena wilayah tersebut telah kehilangan total luas hutan
pada periode deforestasi sebelumnya (Rijal 2016; Rijal 2016 dalam Ramadhan 2017; Rijal 2016
dalam Rosa 2018).
Tujuan penelitian profil deforestasi ini dilakukan untuk mengemukakan teknik penilaian
lain terkait deforestasi untuk melengkapi penilaian deforestasi selama ini dalam suatu periode
pengamatan sebagai upaya dalam mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini diharapkan mampu
mengurangi deforestasi di Indonesia (khususnya di Sulawesi) sebagai salah satu upaya dalam
mengurangi (mitigasi) dampak perubahan iklim di kawasan Wallacea dan di Indonesia, bahkan di
seluruh dunia.
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II. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2018 di Laboratorium
Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Areal
penelitian adalah Pulau Sumatera dan Sulawesi (Selatan, Barat, Tengah dan Tenggara).
B. Bahan dan Alat
Bahan penelitian menggunakan data tutupan lahan Badan Planologi tahun 1990, 2000,
2010, hingga 2016 dan data citra Landsat 8 tahun 2013 dan 2017. Data lain adalah data terkait
administrasi kabupaten yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini juga
menggunakan hasil analisis riset Profil Deforestasi di Sumatra (Rijal, 2016; Rijal, 2017) dan hasil
riset penelitian Profil Deforestasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah (Ramadhan, 2017) serta
Profil Deforestasi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rosa, 2018).
C. Metode Penelitian
Pengolahan data dilakukan dengan mengoverlay peta tutupan lahan dengan peta
administrasi Sumatera dan Sulawesi. Perubahan tutupan lahan hasil overlay dilakukan pada
beberapa periode. Perubahan tutupan lahan dilihat berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan
Kementerian Kehutanan yang terdiri dari 23 kelas tutupan (PPIK 2008). Enam kelas tutupan yakni
hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer dan
hutan mangrove sekunder digabung menjadi kelas tutupan hutan. Hutan tanaman dibiarkan dalam
kelompok sendiri karena diasumsikan tidak mengalami perubahan tutupan secara permanen.
Tutupan lain (17 tutupan lahan) digabung menjadi kelas tutupan bukan hutan (Panta et al. 2008 dan
Mon et al. 2012).
Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan hasil overlay antara perubahan tutupan
lahan dengan administrasi kabupaten pada beberapa periode. Analisis data pertama yang dilakukan
adalah analisis deforestasi. Analisis deforestasi dilakukan pada semua periode pengamatan. Laju
deforestasi tahunan (r) dihitung menggunakan formula yang digunakan oleh Puyravaud tahun 2003.
Formula tersebut dirumuskan sebagai berikut:
r=(

𝟏

𝑨

) x ln ( 𝟐) ..................................... (1)

(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 )

𝑨𝟏

Analisis selanjutnya adalah analisis profil deforestasi. Analisis profil deforestasi ini
dilakukan dengan memperhatikan pentingnya keberadaan luas hutan awal yang dimiliki setiap
daerah, periode kejadian deforestasi dan laju deforestasi (Rijal, 2016). Profil deforestasi
didefenisikan sebagai kombinasi antara tiga komponen. Komponen pertama adalah proporsi luas
hutan awal terhadap luas kabupaten yang dikategorikan sebagai kecil, sedang dan besar (small,
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medium, large). Komponen kedua adalah proporsi yang menandakan kejadian deforestasi tertinggi
dari dua periode yakni periode pra reformasi (1990 hingga 2000) dan periode pasca reformasi (2000
hingga 2016). Proporsi ini mengukur kejadian deforestasi berdasarkan laju deforestasi per periode.
Proporsi ini dikategorikan sebagai awal, pertengahan dan akhir (early, middle, lately deforestation).
Komponen penyusun profil yang ketiga adalah laju deforestasi periode 1990 hingga 2016. Kategori
ini dikelompokkan menjadi rendah, sedang dan tinggi (low, moderate, high deforestation). Kombinasi
antara proporsi luas hutan awal, kejadian deforestasi dan laju rata-rata deforestasi membentuk 27
profil deforestasi. Selain 27 profil tersebut, dikategorikan pula kabupaten yang tidak mempunyai
hutan (no forest area/NFA) dan kabupaten yang memiliki hutan tapi tidak mengalami deforestasi (no
deforestation/ND) (Rijal 2016).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sebaran Spasial dan Profil Deforestasi
Hasil analisis spasial sebaran kejadian deforestasi memperlihatkan peta sebaran
deforestasi yang terjadi selama periode 1990–2013. Deforestasi terus terjadi dan meluas pada
wilayah sekitarnya. Sepanjang periode pengamatan, deforestasi memperlihatkan tren deforestasi
yang menurun. Tren deforestasi yang menurun disebabkan oleh semakin menurunnya ketersediaan
luas hutan (Margono et al. 2012). Hasil analisis menunjukkan pula bahwa deforestasi tertinggi di
Sumatera terjadi di Provinsi Riau (56%) dan hampir mencapai 50% total areal terdeforestasi di
seluruh Sumatera selama periode 1990 hingga 2011 (Margono et al. 2012 dan Rijal 2016).
Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara selama periode 1990 hingga 2016
diperoleh luas deforestasi terbesar terjadi di Kabupaten Banggai. Luas hutan Banggai yang
terdeforestasi seluas 137.997,4 ha atau rata-rata 5.307,59 ha per tahun dengan laju deforestasi
sebesar 0,9%. Luas deforestasi pada lima kabupaten/kota terbesar di Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Banggai, Morowali Utara, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, dan
Toli-Toli. Deforestasi terkecil terjadi di Kabupaten Wakatobi sebesar 765,78 ha. Laju deforestasi
tertinggi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menunjukkan kejadian deforestasi yang terjadi
pada awal periode pengamatan yakni 1990–2016. Temuan dilapangan juga menunjukkan bahwa
faktor pendorong deforestasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara serupa dengan beberapa
penelitian sebelumnya.
Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama periode 1990 hingga 2016, luas
deforestasi terbesar terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seluas 74.511,41 ha
dengan laju deforestasi 0,66 %. Deforestasi di Kabupaten Mamuju menunjukkan kecenderungan
perubahan tutupan hutan menjadi semak belukar dan permukiman. Luas deforestasi terbesar di
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diantaranya Kabupaten Toraja
Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Mamuju dan Polewali Mandar. Luas deforestasi yang terkecil
terjadi di Kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 88.30 ha selama 26 tahun
(Ramadhan, 2017).
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Gambar 1. Deforestasi di Sumatera 1990–2013 (Rijal, 2016), di Sulawesi Tengah dan Tenggara
(Rosa, 2017) dan di Sulawesi Selatan dan Barat (Ramadhan, 2016) 1990–2016.
Tiga penyebab utama deforestasi adalah ekspansi pertanian, pemanenan kayu,
pengembangan infrastruktur dan lima faktor pendorong. Kelima faktor pendorong yaitu
kependudukan, ekonomi, teknologi, kebijakan dan institusi serta faktor budaya (Geist et al. 2002
dan Mon et al. 2012). Pemicu utama deforestasi adalah pertanian, baik untuk tanaman pangan atau
peternakan (Houghton 2012), perladangan berpindah, lahan pertanian, peternakan, pembalakan
(untuk industri kayu dan kayu bakar), pengeringan dan pembakaran lahan gambut, perkebunan, dan
kebakaran hutan. Perubahan penggunaan lahan dapat dipengaruhi oleh topografi, aksessibilitas,
distribusi lahan kota dan lahan pertanian. Faktor distribusi lahan secara signifikan terkait dengan
PDB per kapita. Deforestasi juga lebih cepat terjadi pada daerah datar dan rendah (Sheng et al.
2008). Tingkat lereng yang rendah hingga menengah memperlihatkan degradasi yang tinggi
dibanding lereng yang curam. Daerah ini dimanfaatkan untuk pertanian, hortikultura, agroforestry
dan penggembalaan masyarakat (Nandy et al. 2011).
Berdasarkan analisis profil deforestasi diperoleh bahwa deforestasi tingkat kabupaten di
Kepulauan Sumatera periode 1990 hingga 2013 didominasi oleh profil Small-lately-low
deforestation. Profil ini terjadi di 16 kabupaten/kota (11.85%). Profil Large-no deforestation tidak
ditemukan selama periode pengamatan. Profil tertinggi Small-lately-low deforestation dan Smallearly-high deforestation di Sumatra periode 1990 hingga 2013 menunjukkan bahwa deforestasi
dominan terjadi pada kabupaten/kota yang memiliki areal hutan yang kecil.
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Gambar 2. Profil Deforestasi Berbasis Spasial-Temporal di Sumatera Periode 1990–2013,
SulSelBar 1990–2016 dan SulTengTra 1990–2016
Profil deforestasi tingkat kabupaten di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
menghasilkan 13 profil deforestasi. Profil deforestasi didominasi oleh profil large-early-low
deforestation yang terjadi di 6 kabupaten/kota (20%) yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton
Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai. Profil Large-no
deforestation juga tidak ditemukan selama periode pengamatan. Profil tertinggi deforestasi
menunjukkan bahwa dominasi kejadian deforestasi terjadi pada kabupaten yang memiliki proporsi
luas hutan yang tinggi dengan laju deforestasi yang rendah. Jumlah kabupaten/kota yang tidak
mempunyai hutan sejak periode pertama pengamatan (1990) sebanyak 4 kabupaten/kota (7.89%).
Terdapat beberapa kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian khusus menyangkut deforestasi
yaitu Kota Kendari, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten
Bombana karena kejadian deforestasi masih terjadi hingga periode akhir dengan laju yang tinggi
(2010-2016). Deforestasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara memiliki kecenderungan terus
meningkat. Penelitian ini menemukan pula bahwa proporsi luas hutan awal dengan luas wilayah
merupakan variabel terpenting yang memperlihatkan hubungan dengan laju deforestasi tahunan.
Secara umum, semakin besar luas hutan awal cenderung luas areal terdeforestasi makin tinggi.
Profil deforestasi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
periode 1990 hingga 2016 didominasi oleh profil small-lately-low deforestation yang terjadi di 7
kabupaten/kota yaitu Kabuapaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten
Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, dan Kota Pare-Pare. Profil small-lately-low
deforestation menunjukkan bahwa deforestasi dominan terjadi pada Kabupaten/Kota yang memiliki
areal hutan yang kecil dan terjadi hingga saat ini. Pemekaran Provinsi Sulawesi Barat (UU No. 26
Tahun 2004) sangat mempengaruhi deforestasi yang terjadi. Bahkan dalam periode sebelum
berlakunya otonomi daerah, deforestasi telah meluas di Kabupaten Mamasa maupun Kota Mamuju
yang saat ini menjadi Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini juga menemukan bahwa
proporsi luas hutan awal dengan luas wilayah merupakan komponen utama deforestasi yang
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memiliki hubungan dengan laju deforestasi tahunan. Semakin besar luas hutan awal cenderung
deforestasi makin tinggi.
B. Profil Deforestasi sebagai Alternatif Mitigasi Perubahan Iklim
Profil deforestasi telah mampu menjelaskan dan mendeskripsikan kejadian deforestasi
secara lebih baik pada suatu daerah atau wilayah dibanding sebelumnya. Nilai laju yang kecil
(hingga 0) mampu dimaknai dan dideskripsikan lebih baik. Nilai laju tersebut dapat bermakna
sebagai dua kejadian yang berbeda. Makna pertama merupakan daerah tanpa deforestasi dengan
kondisi hutan yang terjaga. Makna kedua adalah daerah tanpa deforestasi karena hutan telah habis.
Perbaikan terhadap penilaian deforestasi yang bergantung pada laju sangat diperlukan. Profil
deforestasi menjadi ukuran penilaian yang lebih baik dari penilaian selama ini (Rijal 2016).
Secara umum, deforestasi di Sumatera dan Sulawesi periode 1990 hingga 2016
menunjukkan proses deforestasi yang relatif bervariasi dengan profil yang beragam. Hal ini menjadi
informasi yang penting untuk memahami kejadian deforestasi dan direkomendasikan untuk
dimanfaatkan dalam mengurangi kejadian deforestasi di Indonesia. Profil deforestasi juga sangat
bermanfaat untuk penanggulangan deforestasi pada masa yang akan datang (Rijal, 2016). Profil
deforestasi dapat menjadi alternatif dalam mengurangi deforestasi di Indonesia sekaligus
berdampak pada pengurangan (mitigasi) perubahan iklim. Perubahan iklim hingga pemanasan
global yang disebabkan oleh deforestasi harus mampu ditekan sedemikian rupa. Profil deforestasi
memberi dimensi pengetahuan yang cukup memadai dalam menangani kejadi deforestasi selama
ini. Berdasarkan informasi dan pengetahuan terkait setiap kejadian deforestasi pada tiap wilayah
diharapkan dapat mendorong berbagai stakeholder terkait khususnya pemerintah (KLHK) dalam
menangani persoalan deforestasi, khususnya terkait dengan penanggulangan perubahan iklim di
Indonesia.
IV. KESIMPULAN
Profil deforestasi merupakan pendekatan atau metode baru dalam mengetahui dan
memahami kejadian deforestasi pada tiap wilayah dan pada periode tertentu. Setiap kejadian
deforestasi memiliki ciri atau karakteristik sendiri. Profil deforestasi ini dapat menjadi alternatif dalam
menanggulangi deforestasi di Sulawesi dan wilayah lainnya bahkan mengurangi serta mengatasi
deforestasi di Indonesia dan dunia. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada upaya mitigasi
perubahan iklim, khususnya di Sulawesi dan Indonesia.
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ABSTRAK
Tantangan utama menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia, terutama di kawasan
Wallacea adalah minimnya kajian mengenai kerentanan dan risiko perubahan iklim yang
menyeluruh dan terintegrasi. Sejauh ini, pihak pemerintah secara nasional telah mengambil peran
menyiapkan kebijakan dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Diantaranya kerjasama
dengan USAID melalui program “Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)”. Program ini
dijalankan di 3 lokasi termasuk di kawasan Wallace yakni di Sulawesi Tenggara. Salah satu keluaran
APIK adalah kajian kerentanan iklim yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkini dan
prediksi ke depan tingkat kerentanan dan risiko iklim di Sulawesi Tenggara. Pendekatan kajian
bersifat partisipatif, melibatkan berbagai pihak melalui 3 kali seri lokakarya, 2 kali konsultasi
dengan pihak pakar, dan 1 kali lokakarya dengan pihak kementerian. Kajian ini difokuskan pada
lima bidang strategis yaitu: Perhubungan laut, Pertanian Padi, Kebencanaan (banjir dan longsor),
Perikanan Tangkap dan Kehutanan. Unit kajian terkecil adalah kecamatan. Kajian ini juga
menghasilkan sedikitnya 30 jenis peta sebaran indeks kerentanan iklim pada setiap bidang kaji baik
itu dari aspek kerentanan, ancaman, risiko dan risiko gabungan saat ini dan proyeksi akan datang.
Selain itu, kajian ini juga menghasilkan rekomendasi pilihan-pilihan strategi dan aksi adaptasi setiap
bidang untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Kata kunci: perubahan iklim, kajian kerentanan iklim, risiko, partisipatif, adaptasi
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I . PENDAHULUAN
Saat ini, pusat-pusat pertumbuhan (kota/kabupaten) di negara-negara berkembang
seperti Indonesia tengah menghadapi adanya peningkatan risiko bencana akibat tidak terkontrolnya
laju pertumbuhan pembangunan dan kualitas pengelolaan lingkungan. Hal ini sangat berpotensi
meningkatkan jumlah korban jiwa dan kerugian secara ekonomi. Pada saat yang sama, perubahan
iklim memberikan tekanan ekstra yang sangat besar bagi perkembangan wilayah pemukiman,
perkotaan, aset penghidupan, dan aspek-aspek vital lingkungannya (World Bank, 2011).
Data kebencanaan di Indonesia yang terangkum dalam data DIBI-BNPB memperlihatkan
bahwa dari tahun 1990 – 2016 sekiktar 75% bencana yang ada di Indonesia merupakan jenis
bencana yang terkait iklim, yakni 31% bencana banjir, 20% badai, 16.5% longsor dan 8% bencana
kekeringan. Data indeks risiko bencana Indonesia (BNPB, 2016) menunjukkan bahwa Sulawesi
Tenggara khusus untuk bencana banjir terdapat sekitar banjir 1.854.488 jiwa yang terpapar dengan
potensi kerugian ekonomi mencapai 2,69 trilliun rupiah dengan luas wilayah terdampak mencapai
45.742 Ha. Sementara jumlah potensi kerugian ekonomi akibat bencana longsor mencapai 694
milliar, bencana kekeringan mencapai 447 milliar, dan untuk jenis risiko bencana gabungan
mencapai 3,9 trilliun rupiah.
Dalam menghadapi fakta seperti di atas, tidak berbuat apa-apa bukanlah suatu pilihan
bagi kota/kabupaten karena hal tersebut justru sangat mahal karena besarnya dampak yang akan
timbul jika dibandingkan dengan melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang baik, serta upayaupaya mitigasi dan adapatasi secara aktif. Selain itu, sangat diperlukan langkah-langkah dasar
dalam mengelola wilayah dan upaya pengurangan risiko yang holistik serta terintegrasi. Salah satu
langkah strategis sebagai modal utama dalam upaya pengurangan risiko bencana terutama akibat
adanya perubahan iklim adalah kajian kerentanan dan risiko iklim. Kajian risiko iklim akan
memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan kedepan terkait ancaman yang ada, kapasitas
yang dimiliki serta potensi risiko yang akan dihadapi, sehingga para pemangku kepentingan dalam
pembangunan dapat secara aktif dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap kemungkinankemungkinan yang ada. Hal ini memungkinkan pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien.
Tantangan utama menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia secara umum dan
terkhusus di kawasan Wallacea adalah minimnya kajian mengenai kerentanan dan risiko perubahan
iklim yang menyeluruh dan terintegrasi, sehingga upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan
cenderung spontan, sporadik, dan skala kecil. Upaya mengelola risiko perlu dilakukan secara
kolektif, massif, dan terarah. Sejauh ini pihak pemerintah secara nasional telah mengambil peran
menyiapkan kebijakan dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Diantaranya kerjasama
dengan USAID melalui program “Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)”. Program ini
dijalankan di 3 lokasi termasuk di kawasan Wallace yakni di Sulawesi Tenggara. Program 5 tahun
ini fokus pada upaya mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota hingga komunitas desa/kelurahan
untuk meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap dampak negatif perubahan iklim.
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Salah satu keluaran APIK adalah kajian kerentanan iklim. Kajian kerentanan dan risiko
iklim ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkini dan prediksi ke depan tingkat kerentanan
dan risiko iklim pada bidang-bidang strategis terdampak di Sulawesi Tenggar. Selain itu, Kajian ini
dibuat sebagai dasar untuk penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan daerah.
Kajian ini juga ditujukan sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih
adaptif terhadap risiko perubahan iklim.
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi
Kegiatan utama dalam rangka kajian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan
mulai dari bulan November 2016 hingga April 2017, namun proses-proses analisis lebih lanjut,
penyusunan peta, laporan dan konsultasi dengan pihak terkait masih dilanjutkan selama beberapa
bulan berikutnya. Lokasi kajian yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cakupan seluruh wilayah
administratif Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tingkat ketelitian yang digunakan sampai ke level
kecamatan.
B. Metode Penelitian
Pendekatan
Proses kajian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni : i) Pendekatan Partisipatif,
dimana pelaksanaan tahapan-tahapan kajian melalui tiga buah lokakarya yang melibatkan
perwakilan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Kelompok Perempuan, Perguruan Tinggi, Media dan Sektor Swasta. Data dan
informasi yang digunakan dalam kajian ini sebagian besar bersumber dari peserta; ii) Pendekatan
Akademis; dimana tenaga ahli seusai bidang kaji bertindak selaku narasumber untuk memperkaya
hasil kajian terutama dari sisi metodologi dan pertimbangan ahli sesuai keahliannya masing-masing;
iii)Pendekatan Spasial, dimana seluruh analisa yang dihasilkan baik itu ancaman, kerentanan, dan
risiko dituangkan kedalam data-data spasial untuk memudahkan dalam proses analisis. Teknik
yang paling banyak digunakan dalam menganalisa data dan informasi secara spasial adalah dengan
pembobotan dan skoring terhadap indikator dan sub-indikator berdasarkan hasil lokakarya. Selain
itu, jeda waktu antara masing-masing lokakarya dipergunakan oleh tenaga ahli untuk menajamkan
hasil lokakarya, dan menyusun kebutuhan peta-peta oleh tim GIS.
Metode Teknis
Secara teknis kajian ini mengacu pada Permen LHK No. P33 tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan metode yang ada pada Kajian Risiko dan
Adapatasi Perubahan Iklim (KRAPI) 2012. Selanjutnya, unit terkecil analisa yang dipergunakan
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adalah tingkat kecamatan dan terfokus pada lima bidang strategis pilihan, serta membandingkan
kondisi saat ini dengan proyeksi kerentanan dan risiko iklim 30 tahun ke depan. Selain itu, kajian
ini juga melalui beberapa kali tahapan konsultasi baik dengan pemangku kepentingan maupun
dengan tenaga ahli sesuai bidang strategisnya. Metode dan teknik spesifik dipergunakan sesuai
dengan kebutuhan analisa di masing-masing bidang kaji. Secara garis besar, kajian kerenantanan
ini terbagi atas beberapa tahapan, sebagai berikut :
1) Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Ahli; Bertujuan untuk memudahkan koordinasi, diskusi
dan proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Kelompok kerja ini
melibatkan OPD terkait, Perguruan Tinggi, LSM dan Sektor Swasta. Selain itu Tim Ahli yang
berasal dari kalangan universitas sesuai dengan bidangnya juga dibentuk untuk menjaga
konsistensi dan memperkaya hasil kajian.
2) Proyeksi Iklim dan pembacaan data historis kebencanaan; Data ini diperlukan untuk melihat
trend perubahan iklim 30 tahun akan datang kaitannya dengan bencana hidrometeorologis.
Proyeksi ini dilakukan oleh BMKG berdasarkan skenario RCP 8.5 dan analisa simulasi dynamical
downscaling (PIPK-BMKG, 2016). Analisa data kebencanaan didasarkan pada data historis
nasional di BNPB : DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia) serta data historis kejadian bencana
yang ada di Sulawesi Tenggara dari baik dari OPD maupun dari sumber lainnya.
3) Perkiraan dampak perubahan pada ekosistem; Untuk melihat dampak langsung dan tidak
langsung perubahan iklim terhadap masing-masing bidang kaji.
4) Pemilihan bidang-bidang strategis untuk adaptasi; Pilihan bidang strategis bagi Sulawesi
Tenggara dilakukan untuk membantu dalam prioritisasi sumbedaya sehingga lebih efisien baik
dalam melakukan kajian maupun upaya adaptasi.
5) Analisis ancaman, kerentanan dan risiko; Tingkat ancaman, kerentanan dan risiko di tiap
kecamatan dalam provinsi ditentukan melalui indeks ancaman, kerentanan dan risiko. Khusus
untuk ancaman yang dipilih adalah hanya yang terkait dengan bencana hidrometeorologi saja
yang didahului dengan proses identifikasi. Adapun pedoman analisanya menggunakan Perka
BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Selain itu, data
dan peta yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi/lembaga pengampu/wali data
masing-masing ancaman yang telah diverifikasi dan dipublikasikan. Analisa tingkat kerentanan
didasarkan pada tiga indikator besar yakni keterpaparan, sensitifitas, dan kapasitas Adaptif,
dimana masing-masing sub-indikator ditentukan besaran dan kriterianya melalui proses
partisipatif dalam lokakarya yang kemudian dilanjutkan dengan tehnik pembobotan dan skoring.
Analisis tingkat risikonya diperoleh dengan melakukan analisa tumpang susun (overlay) antara
ancaman dan kerentanan. Ketiga analisis ini dibuat pada setiap bidang untuk kondisi saat ini dan
proyeksi periode 30 tahun kedepan.
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6) Sintesa ancaman dan risiko; Pada tahapan ini, dilakukan penggabungan peta ancaman dari
semua bidang dalam satu peta; dan juga menggabungkan peta-peta risiko dalam satu peta, dan
unit analisisnya di naikkan menjadi level kabupaten.
7) Pilihan Adaptasi; Melalui diskusi curah pendapat dikumpulkan solusi alternatif untuk mengurangi
risiko disetiap bidang dan solusi lintas bidang untuk jangka pendek dan jangka panjang.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian Kerentanan Iklim Partisipatif
Pendekatan kajian bersifat partisipatif, melibatkan berbagai pihak mulai dari kalangan yaitu
akademisi, OPD terkait, LSM, hingga pihak swasta. Proses yang partisipatif memiliki keunggulan
karena terdapat perspektif yang beragam dan memperkaya sekaligus membuka ruang dialog yang
interaktif. Proses ini juga efektif membangun rasa kepemilikan dan merupakan media yang
dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan risiko yang ada.
Pembentukan Kelompok Kerja, Tim Ahli dan Fasilitator
Ada tiga tujuan utama dari pendekatan partisipatif ini: meningkatkan kesadaran akan pentingnya
kajian risiko, meningkatkan rasa pemilikan dan kebersamaan bahwa kajian ini merupakan karya
sendiri, dan meningkatkan kapasitas dalam melakukan sendiri kajian risiko ini. Oleh sebab itu,
dibentuklah kelompok kerja Provinsi yang merupakan perwakilan dari berbagai macam OPD,
Perguruan Tinggi, Perwakilan Perempuan, Media dan pihak Swasta, dengan total 40 orang yang
mewakili lebih dari 20 lembaga/instansi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, juga dibentuk Tim Ahli
yang terdiri dari 5 orang perwakilan perguruan tinggi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang
strategis yang terpilih, serta dibentuk juga Tim Fasilitator yang dipilih dari kelompok kerja tersebut
yang membantu dalam fasilitasi proses-proses kajian selanjutnya.
Bidang Strategis Sulawesi Tenggara
Prioritisasi pemilihan bidang strategis di Sulawesi Tenggara untuk dilakukan kajian kerentanan dan
risiko iklim yang dihasilkan melaluli proses lokakarya bersama menunjukkan bahwa dari 16 bidang
yang teridentifikasi ada 5 bidang yang terpilih sebagai bidang paling strategis yang terdampak
perubahan iklim yakni bidang Pertanian –Padi; bidang Kehutanan, bidang Perhubungan Laut,
Bidang Perikanan tangkap, serta Bidang Kebencanaan : Banjir dan Longsor. Bidang strategis ini
dilihat dari seberapa besar kontribusi masing-masing bidang pada nilai Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Proyeksi Iklim
Pelibatan lembaga seperti BMKG memegang peranan penting dalam kajian ini, karena mereka
berperan utama dalam melakukan proyeksi iklim untuk periode 30 tahun ke depan. Selanjutnya hasil
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proyeksi 30 tahun dari BMKG ini yang digunakan sebagai dasar dalam proses kajian kerentanan ini.
Secara garis besar, proyeksi iklim 30 tahun untuk wilayah Sulawesi Tenggara memperlihatkan trend
peningkatan suhu rata-rata antara 0,2 s/d 0,9oC. Selain itu, wilayah pantai bagian barat Sulawesi
Tenggara akan memiliki kecenderungan naik lebih besar dibandingkan dengan pantai bagian timur
Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, intensitas curah hujan extrim juga akan meningkat. Untuk musim
kemarau, memperlihatkan kecendrungan bertambah panjang dan semakin kering di beberapa
wilayah Sulawesi Tenggara terutama pada wilayah Konawe sebelah utara, Bombana, Buton dan
Muna.
Kerugian Akibat Bencana Hidrometeorologi
Hasil analisa terhadap data historis kejadian bencana di Sulawesi Tenggara menunjukkan terdapat
tiga jenis bencana terkait hidrometeorologi yang memiliki intensitas kejadian dan dampak paling
besar yakni angin puting beliung, banjir dan tanah longsor. Hasil analisa data DIBI memperlihatkan
bahwa antara tahun 2006 s/d 2010 saja telah terjadi 89 kejadian dengan total rumah yang hancur
mencapai 524 buah dan yang rusak mencapai 482 buah. Untuk bencana banjir, dalam periode tahun
2002 s/d 2010 terdapat 77 kali kejadian, dengan total rumah yang hancur mencapai 1.394 unit.
Secara material, untuk kejadian banjir tahun 2017 saja, total kerugian mencapai 75 milliar rupiah
(BPBD, 2017).
Analisis Ancaman, Keretanan dan Risiko
Analisis ancaman didahului dengan proses identifikasi dan prioritisasi ancaman berdasarkan bidang
kaji secara partisipatif pada sesi lokakarya. Adapun peta, data spasial, dan data-data sekunder
lainnya terkait ancaman dipergunakan data yang tersedia berdasarkan instansi/lembaga
pengampu/wali datanya, ecuali untuk jenis ancaman pada bidang spesifik yang belum ada. Hal ini,
tentunya akan mengurangi friksi antar lembaga, dan juga para ahli. Selain itu, hasil kajian juga lebih
bisa diterima oleh semua pihak. Sementara itu, analisis kerentanan iklim didahului dengan
menentukan indikator dan bobot dari masing-masing faktor kerentanan disetiap bidang secara
partisipatif. Berikut tabel 1 s/d 6 merupakan daftar indikator per bidang hasil kesepakatan pada sesisesi lokakarya kajian kerentanan iklim di Sulawesi Tenggara.
Tabel 1. Indikator Kerentanan Banjir
Faktor

Keterpaparan
Sensitivitas
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Indikator

Angka

Skor

Bobot

Value Jumlah

Kepadatan
Penduduk

P

(1 s/d 5)

0,30

Land use

Q

(1 s/d 5)

0,30

W

Kemiskinan

R

(1 s/d 5)

0,20

X

V

V+W=
K

Skor
Indeks
Kerentanan Kerentanan

KxS=
CA

(normalisasi
1 sd 5 dg
natural break)

Akses air
bersih
Tingkat
pendidikan
Total

Kapasitas
Adaptif

S

(1 s/d 5)

0,10

Y

T

(1 s/d 5)

0,10

Z

X+Y= S
Z= CA

1,00

Tabel 2. Indikator Kerentanan Bencana Longsor
Faktor

Indikator

Keterangan

Skor

Bobot

Sumber

Jiwa/ha

(1 s/d 5)

0,30

BPS

Tipe

(1 s/d 5)

0,30

KLHK

Kemiskinan

%

(1 s/d 5)

0,20

TNP2K

Akses air bersih

%

(1 s/d 5)

0,10

BPS

% SMP

(1 s/d 5)

0,10

BPS

Kepadatan
Penduduk
Land use

Keterpaparan

Sensitivitas
Kapasitas Adaptif

Tingkat Pendidikan
Total

1,00

Tabel 3. Indikator Kerentanan Perikanan Tangkap
Komponen
Keterpaparan
Sensitivitas
Kapasitas Adaptif

Indikator
Jumlah Nelayan
Jumlah perahu nelayan
Persentase perahu di bawah 10 GT
Tingkat kemiskinan
Jumlah Penyuluh Perikanan
Total

Satuan
Jiwa
Buah
%
%
Orang/ pelabuhan

Bobot
0,35
0,35
0,10
0,10
0,10
1,00

Tabel 4. Indikator Kerentanan Pertanian
Faktor

Indikator

Keterangan

Sumber Data

Bobot

Kerentanan

Persentase luas sawah
Jumlah petani per hektar
Jenis irigasi
Topografi
Tingkat kemiskinan
Tingkat pendidikan
Jumlah Penyuluh

Luas sawah per / Luas Kecamatan
Jumlah petani per luas kecamatan
Tipe
Tingkat kelerengan
% penduduk miskin
Angka Partisipasi Kasar SMP
Jumlah penyuluh per kecamatan
Total

KLHK
BPS
PU
BIG
TNP2K
BPS
Dinas Pertanian

0,25
0,20
0,15
0,10
0,15
0,10
0,05
1,00

Sensitivitas
Kapasitas
Adaptif
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Tabel 5. Indikator Kerentanan Kehutanan
Faktor

Indikator

Keterangan

Bobot

Persentase hutan

Luas hutan per
luas kecamatan

KLHK

0,30

Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk
per luas kecamatan

BPS

0,30

Tingkat kemiskinan

% penduduk miskin

TNP2K

0,20

Tipe

KLHK

0,20

Keterpaparan

Sensitivitas

Sumber Data

Kapasitas Adaptif Status perlindungan hutan
Total

1,00

Tabel 6. Indikator Perhubungan Laut
Komponen

Indikator

Keterangan

Jumlah Penumpang/tahun
atau bulan
Keterpaparan

Bobot

Kapal Penumpang (PELNI)

PELNI

Kapal Perintis

PELNI/KSOP/
DISHUB

0.42

Kapal Penyeberangan (Fery)

PT ASDP

Dermaga Lokal

Dinas Perhubungan
Provinsi

Pelabuhan/Dermaga

0.15

Dinas Perhubungan
Provinsi

Dermaga Umum
Sensitivitas
Kapasitas
Adaptif

Rata-rata Ukuran Kapal
Asuransi
Akses ke Informasi Iklim
Cuaca
Total

Sumber Data

Gross Tonage (GT)

0.19

Dinas Perhubungan

Asuransi penumpang

0.06

Jasa Raharja

Asuransi Kapal

0.06

Jasa Raharja

Radio Pantai

0.06

BMKG/Disnav

Cakupan telpon seluler

0.06

Telkomsel

1.00

Secara total, terdapat 36 indikator dan bobot yang disepakati oleh para pemangku kepentingan
untuk digunakan dalam analisa kerentanan iklim pada setiap bidang. Selanjutnya masing-masing
indikator tersebut juga diproyeksi hingga 30 tahun ke depan, tentunya dengan menggunakan
metode teknis yang sesuai dengan karakter indikatornya masing-masing.
Analisis risiko pada setiap bidang dilakukan dengan menumpang susunkan (overlay) data-data
spasial ancaman dan kerentanan, baik untuk kondisi saat ini maupun kondisi 30 tahun ke depan,
sehingga diperoleh peta-peta risiko saat ini dan 30 tahun ke depan pada setiap bidangnya. Secara
total diperoleh 10 peta sebaran risiko saat ini dan akan datang tingkat kecamatan di seluruh wilayah
Sulawesi Tenggara.
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Analisis Risiko Gabungan
Peta risiko gabungan dihasilkan dengan cara menggabungkan seluruh data/peta risiko yang ada
pada setiap bidang kedalam satu peta risiko gabungan. Hal ini untuk memudahkan para pengambil
keputusan dalam melakukan perencanaan pembangunan secara komprehensif terkait risiko iklim di
suatu daerah (USAID APIK, 2018). Peta risiko gabungan pada Gambar 1, merupakan peta makro,
yang memperlihatkan indeks risiko gabungan per kabupaten.

Gambar 1. Peta risiko gabungan di Sulawesi Tenggara (kiri: kondisi saat ini, kanan: proyeksi 30
tahun kedepan)
Pilihan Adaptasi Pada Setiap Bidang Strateggis
Pilihan-pilihan adaptasi pada setiap bidang dihasilkan dari lokakarya terakhir, dimana pilihan ini
merupakan input dari seluruh peserta lokakarya berdasarkan tupoksi lembaga/insitusinya pada
setiap bidang kaji. Selain itu, input dari tenaga ahli pada setiap proses kajian semakin menajamkan
hasil-hasil kajian kerentanan ini. Setidaknya terdapat sekitar 100 pilihan adaptasi baik itu jangka
panjang ataupun jangka pendek. Pilihan aksi adaptasi tersebut menjadi masukan bagi pemerintah
daerah untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dapat
diimplementasikan.
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IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari proses kajian kerentanan iklim partisipatif di Sulawesi
Tenggara, sebagai berikut:
1. Proses kajian partisipatif ini tidak hanya mampu memprioritaskan 5 bidang strategis yang
terdampak oleh perubahan iklim, dan menghasilkan sedikitnya 34 jenis peta sebaran indeks
ancaman, kerentanan risiko dan risiko iklim tingkat kecamatan serta risiko iklim gabungan se
Sulawesi Tenggara baik untuk kondisi saat ini maupun akan datang pada ke 5 bidang strategis,
tetapi juga menghasilkan rekomendasi pilihan-pilihan strategi dan aksi adaptasi setiap bidang
untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Kajian kerentanan dengan model pendekatan partisipatif ini secara tidak langsung dapat
meningkatkan kesadaran bagi banyak pihak di Sulawesi Tenggara (terutama di kalangan
pemerintahan) akan pentingnya kajian kerentanan dan risiko dalam setiap perencanaan
pembangunannya, dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat
dalam melakukan kajian itu sendiri, sehingga diharapkan ke depan, mereka mampu melakukan
proses kajian iklim ini secara mandiri.
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ABSTRAK

Peningkatan intensitas kekeringan merupakan salah satu dampak perubahan iklim saat ini.
Dampaknya dapat dirasakan pada seluruh komponen ekosistem disuatu wilayah. Salah satunya
yakni terhadap keragaman hayati (flora dan fauna) endemik seperti yang terdapat di Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN. Babul). Kajian dampak kekeringan terhadap keragaman
hayati akibat perubahan iklim di TN. Babul dianalisis menggunakan skenario perubahan iklim RCP
4.5 dan RCP 6.0, dengan bantuan software SiBiaS versi 1.1. Skenario perubahan iklim dianalisis
mengunakan data iklim Global Weather (baseline aktual) dan untuk sebaran dampak kekeringan
dianalisis menggunakan model SWAT dengan unit analisis DAS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat
zona inti dalam kawasan TN Babul yang terdampak kekeringan pada skenario perubahan iklim
dimasa yang akan datang. Beberapa jenis fauna dilindungi yang terdampak kekeringan meliputi
Rhyticeros cassidix, Tarsius fuscus, Macaca maura dan 4 spesies serangga kupu kupu yang
merupakan flagship TN. Babul. Kenyataan ini menunjukan bahwa bila terjadi kekeringan, maka akan
terjadi kemungkinan kepunahan, ataupun migrasi. Migrasi keluar dari zona inti dan zona rimba
dapat meningkatkan peluang terganggunnya fauna-fauna dilindungi, karena interaksinya yang lebih
intensif dengan aktivitas manusia. Tindakan pengelolaan dan serangkaian penelitian lanjutan perlu
dilakukan untuk mengatasi kepunahan fauna dan flora akibat bahaya kekeringan di TN. Babul.
Kata kunci: perubahan iklim, kekeringan, keragaman hayati, TN Babul
I. PENDAHULUAN
Dampak perubahan iklim telah menjadi tema yang sensitive karena dirasakan oleh
berbagai kalangan, termasuk oleh flora dan flora (endemic). Perubahan iklim telah dan akan
meningkatkan berbagai macam permasalahan yang didukung oleh factor antropogenik, seperti
meningkatnya dampak negatif, termasuk dampak terhadap keberlangsungan kehidupan flora dan
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fauna endemik di Sulawesi. Sebagian besar bencana yang terjadi selama periode tahun 1900
hingga tahun 2015 terkait dengan perubahan iklim, termasuk bencana kekeringan
(http://www.emdat.be/database).
Berbagai wilayah di Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang unik, dan menyebabkan
variabilitas iklim yang berbeda beda. Varibilitas di suatu wilayah dapat menyebabkan meningkatnya
intensitas hujan pada musim penghujan, bertambah singkatnya jumlah hari hujan dan bertambah
panjangnya musim kemarau. Fenomena ini terjadi pula di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
termasuk di Kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN. Babul) yang memiliki
ekosistem unik dan merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik yang terancam
punah. Bencana akan berdampak signifikan bila terdapat kelompok/individu penting yang
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekosistem habitatnya.
Kajian dampak perubahan iklim terhadap kekeringan dan keanekaragaman hayati di TN.
Babul merupakan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan “Natural Heritage,
Biodiversity and Climate Chane”, LP2M Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dikoordinir oleh
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta didanai oleh United Nation Development
Programme (UNDP). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan komunikasi nasional ketiga
(Third National Communication/TNC), sebagai komitment Pemerintah Indonesia dalam mereduksi
emisi.
Melalui TNC ini memungkinkan Pemerintah Indonesia merancang kebijakan umum dan
mengukur dampak dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penguatan kapasitas teknis
dan pengaturan institusi pada tingkat nasional dan lokal serta mengukur dampak lingkungan, sosial
dan ekonomi dari implementasi kebijakan mitigasi dan adaptasi. Kajian dampak ini diharapkan
dapat memberikan gambaran akan potensi “masalah” yang dihadapi suatu wilayah terhadap
kejadian perubahan iklim serta program antisipasi yang dapat dikembangkan bersama oleh
pemangku kepentingan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengembangkan scenario perubahan
iklim melalui beberapa model; mengkaji bahaya kekeringan di TN. Babul akibat perubahan iklim dan
mengkaji dampak kekeringan terhadap Flora dan Fauna yang dilindungi di TN. Babul, sebagai
arahan penelitian biodiversity lebih lanjut.
II. METODE
A. Lokasi Penelitian
Kawasan TN. Babul merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Kawasan
TN. Babul terbagi atas 7 (tujuh) zona peruntukan. Pembagian zona atau biasa disebut dengan
zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zonazona yang memiliki fungsi peruntukan yang berbeda-beda. Zonasi TN. Babul dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Peta Zonasi TN Babul
Berdasarkan hasil kajian dan hasil kesepahaman terhadap penyempurnaan revisi zonasi, distribusi
pembagian zonasi TN. Babul dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Luas Zonasi
No.
Jenis Zona (Kode)
(ha)
(%)
1. Zona Inti (ZI)
22.849,73
52,23
2. Zona Rimba (ZR)
10.435,84
23,85
3. Zona Pemanfaatan (ZP)
374,43
0,86
4. Zona Tradisional (ZTr)
4.374,05
10
5. Zona Rehabilitasi (Zre)
1.331,38
3,04
6. Zona Religi, Budaya dan Sejarah (ZBS)
191,49
0,44
7. Zona Khusus (ZKh)
4.193,08
9,58
Jumlah
43.433,85
100
Sumber: Balai TN Babul (2015)
Baik pada Gambar 1 maupun pada Tabel 1 dapat diamati luasan TN. Babul didominasi oleh Zona
Inti dan Zona Rimba. Kawasan TN. Babul merupakan bagian dari kawasan Karst Maros-Pangkep
yang membuat kawasan ini menjadi bagian dari sistem tata air karst di Kabupaten Maros dan
Pangkep yang menjadi sumber air masyarakat disekitarnya. Kawasan TN. Babul merupakan
catchment area bagi beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan, antara lain sungai Walanae yang
merupakan salah satu sungai yang mempengaruhi sistem hidrologi Danau Tempe, Sungai Pangkep,
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Sungai Pute dan Sungai Bantimurung/Maros, yang secara visual dapat dilihat pada Gambar 2
berikut.

Gambar 2. Catchment Area Sungai-Sungai TN. Babul
B. Kompilasi Data
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan spasial, dengan mengolah data baik primer
maupun sekunder menjadi data spasial. Data spasial yang digunakan terkait dengan karakteristik
fisik lingkungan wilayah kajian, meliputi data iklim harian aktual, data penggunaan lahan, data
morfologi DAS, data kemiringan lereng/topografi, data infrastruktur jalan, data bentuk lahan, data
geologi dan jenis tanah serta data spasial sebaran flora dan fauna di TN Babul.
C. Metode Penelitian
Kajian ini merupakan kajian perubahan iklim terkait bencana yang dibatasi pada bahaya
kekeringan, yang disebabkan oleh curah hujan, sehingga relevan dengan perubahan iklim. Wilayah
kajian meliputi Kawasan TN. Babul dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh Kawasan TN.Babul. Pada penelitian ini dilakukan beberapa pendekatan meliputi
pengembangan model perubahan iklim dan pengembangan model bahaya kekeringan.
1. Skenario Perubahan Iklim
Analisis skenario perubahan iklim di sekitar Kawasan TN. Babul menggunakan bantuan software
Statistical Bias Correction for Climate Scenarios (SiBiaS) versi 1.1. Sibias merupakan software yang
digunakan untuk mempermudah penggunaan data luaran GCM CMIP5 dan proses koreksi biasnya.
Metode yang digunakan dalam program ini yaitu metode koreksi bias berbasis pada koreksi
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distribusi data dengan pendekatan distribusi Gamma (Piani, et al., 2010). Metode delta merupakan
proses koreksi bias melalui pendekatan “penambahan” atau “perkalian” nilai dari Δμta dengan nilai
observasi pada periode baseline, sebagaimana terdapat dalam model persamaan berikut:

X cor ,i  X o ,i x

p
b

Nilai Xcor, i merupakan nilai model terkoreksi dan Xo, i merupakan nilai observasi pada periode
baseline. μ merupakan nilai rataan dimana b dan p masing-masing mengindikasikan data simulasi
periode baseline dan proyeksi dari model. Persamaan digunakan untuk koreksi data curah hujan.
Skenario iklim actual dilakukan dengan menggunakan data iklim global weather periode tahun 20042013, sedangkan scenario perubahan iklim menggunakan RCP 4.5 dan RCP 6.0. Pada scenario
RCP 4.5 digunakan model iklim GFDL-ESM2M yang mewakili iklim pesimistik menggambarkan
scenario curah hujan dimasa mendatang akan mengalami penurunan. Skenario RCP 6.0
menggunakan model iklim GISS-E2-R** yang mewakili iklim optimistic menggambarkan scenario
peningkatan curah hujan dimasa mendatang. Analisis data perubahan iklim dalam penelitian ini
sebatas predisksi curah hujan, sedangkan prediksi temperature tidak dapat dilakukan karena data
baseline tidak tersedia. Bila diperlukan data iklim yang lain dalam analisis maka diasumsikan tidak
mengalami perubahan dari kondisi masa kini.
2. Model Bahaya Kekeringan
Analisis kekeringan TN. Babul dilakukan dengan menggunakan Soil Moisture Deficit Index (SMDI)
dengan menggunakan data output hasil model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) yakni Soil
Water (Kadar Air Tanah). Data kadar air tanah inilah yang dianalisis untuk mendapatkan nilai
kekeringan suatu lahan menggunakan formula Soil Moisture Deficit Index (SMDI). Nilai SMDI
menunjukkan kekeringan jika nilai yang diperoleh dibawah nol (0) atau negatif, sedangkan nilai
diatas nol atau positif menunjukkan tingkat kebasahan. Semakin negatif nilai SMDI maka semakin
kering daerah tersebut dan sebaliknya semakin positif maka daerah tersebut dikatakan semakin
basah. Adapun klasifikasi indeks tersebut dikategorikan sebagai berikut (Tabel 2).
Tabel 2. Indikator dan Skala Penentuan Tingkat Bahaya Kekeringan
No

Nilai Indeks SMDI

Kategori

Tingkat Bahaya

1
2
3
4
5
6
7

≥4,00
3,00 sd 3,99
2,00 sd 2,99
0,50 sd 1,99
0,49 sd -0,49
-0,50 sd -1,99
-2,00 sd -2,99

Sangat Basah
Basah
Agak Basah
Sedikit Basah
Normal
Sedikit Kering
Agak Kering

Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
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No
8
9

Nilai Indeks SMDI
-3,00 sd -3,99
≤-4,00

Kategori
Kering
Sangat Kering

Tingkat Bahaya
Tinggi
Sangat Tinggi

Sumber: (Narasimhan & Srinivasan, 2005) dengan Modifikasi
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perubahan Iklim di Kawasan TN Babul
Skenario iklim yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang terdapat dalam
laporan kelima IPCC (Fifth Assessment Report, AR5) yang dikeluarkan pada akhir tahun 2013.
Skenario ini merupakan generasi terbaru dari skenario perubahan iklim yang dikenal dengan istilah
Representative Concentration Pathways (RCP). Adapun jenis scenario RCP yang digunakan adalah
RCP 4.5 dan 6.0. Skenario RCP 4.5 dan skenario 6.0, sesuai dengan kebijakan dan kondisi saat ini,
khususnya di Indonesia, untuk skenario emisi menengah. Pada skenario RCP 4.5 digunakan model
iklim GFDL-ESM2M yakni model iklim pesimistik dimana di masa yang akan datang diprediksikan
curah hujan akan mengalami penurunan. Sedangkan skenario RCP 6.0 digunakan model iklim
GISS-E2-R** yakni model iklim optimistik dimana pada masa yang akan datang diprediksikan curah
hujan akan mengalami peningkatan. Perubahan pola curah hujan aktual dan scenario perubahan
iklim di Kawasan TN. Babul disajikan pada Tabel 3 dan visualisasi sebaran curah hujan disajikan
pada Gambar 3, dimana gradasi warna menggambarkan bahwa semakin biru muda wilayah tersebut
akan semakin kering, sebaliknya semakin biru tua wilayah tersebut akan semakin basah.
A

B

C

Gambar 3. Curah Hujan Aktual (A) dan Simulasi Perubahan Curah Hujan berdasarkan Skenario
RCP 4.5, Model GFDL-ESM2M (B) dan Skenario RCP 6, Model GISS-E2-R** (C) (rataan dalam
mm/tahun)
Tabel 4. Perubahan Pola Curah Hujan Rataan Bulanan (mm) pada Kondisi Aktual, RCP 4.5 Model
GFDL-ESM2M dan RCP 6, Model GISS-E2-R**
Skenario RCP 4.5
Skenario RCP 6.0
Bulan
Aktual
GFDLPerubahan
GISS-E2Perubahan CH
ESM2M
CH
R**
Jan
400,66
359,99
-40,67
389,24
-11,42
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Bulan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Skenario RCP 4.5
GFDLPerubahan
ESM2M
CH
260,87
-68,04
288,08
-27,28
274,25
-21,51
234,26
27,19
144,83
-31,51
80,65
-42,16
36,42
-25,39
33,51
-16,29
67,81
-64,22
238,14
-27,12
366,93
-36,36

Aktual
328,91
315,36
295,76
207,07
176,34
122,81
61,81
49,8
132,03
265,26
403,29

Skenario RCP 6.0
GISS-E2Perubahan CH
R**
303,27
-25,64
342,39
27,03
304,06
8,3
241,89
34,82
195,1
18,76
184,21
61,4
71,83
10,02
60,63
10,83
167,97
35,94
362,86
97,6
464,85
61,56

2. Tingkat Bahaya Kekeringan
Berdasarkan hasil model SWAT, diketahui bahwa kawasan TN. Babul yang masuk dalam
wilayah Kabupaten Maros memiliki cakupan wilayah yang luas dengan tingkat bahaya kekeringan
yang sangat tinggi (Gambar 4). Kondisi ini didukung dari hasil wawancara masyarakat yang
mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau. Dampak bencana kekeringan di kawasan
TN. Babul ini dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Jika data iklim diskenariokan pada Tahun
2030an menggunakan skenario RCP 4.5 dan RCP 6.0, diperoleh informasi bahwa pada skenario
RCP 4.5 dengan karakteristik model curah hujan pesimistik tingkat bahaya kekeringan dengan
kategori sangat tinggi dan tinggi akan semakin luas wilayah yang terdampak.

Bone

Aktual

Maros

Model GFDL-ESM2M (4.5)

Tondong Tallasa

Pangkajene

Minasatene

Balocci

Tompu Bulu

Simbang
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Cenrana
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Bantimurung

Tellu Limpoe

16000
14000
12000
10000
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4000
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0

Pangkep

Model GISS-E2-R** (6.0)

Gambar 4. Grafik Perbandingan Luasan Wilayah Rawan Bahaya Kekeringan Kategori Sangat
Tinggi dan Tinggi pada Kondisi Aktual dan Proyeksi Perubahan Iklim Tahun 2030an
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Berdasarkan Gambar 4, model GFDL-ESM2M (Skernario RCP 4,5) menggambarkan
peningkatan bahaya kekeringan diwilayah kajian yang terjadi pada desa-desa penyangga di Kec.
Bantimurung, Camba, Cenrana dan Mallawa (Kab. Maros), Kec. Balocci dan Tondong Tallasa (Kec.
Pangkep) dan Kec. Tellu Limpoe (Kab. Bone). Meningkatnya dampak kekeringan berdasarkan
model tersebut, karena curah hujan dimasa yang akan datang diprediksikan semakin turun
khususnya pada bulan-bulan musim kemarau. Penurunannya akan semakin tinggi terjadi pada
bulan Juli (turun 34,3% dari kondisi aktual), Agustus (turun 41,1%), September (turun 32,7%) dan
Oktober (turun 48,6%) pada masing-masing wilayah desa-desa penyangga. Tingginya penurunan
curah hujan pada beberapa wilayah berdampak pada peningkatan bahaya kekeringan di masa yang
akan datang. Dimana pada kondisi aktual luasan wilayah yang memiliki dampak sangat tinggi dan
tinggi seluas 70.829,55 ha, dan meningkat menjadi 86.880,21 ha pada masa yang akan datang
berdasarkan scenario RCP 4.5 sedangkan RCP 6.0 seluas 56.890,75 ha dari total wilayah kajian
dengan luas 111.551,75 ha. Adapun distribusi visual tingkat bahaya kekeringan di Kawasan TN.
Babul disajikan pada Gambar 5.
A

B

C

Gambar 5. Peta Tingkat Bahaya Kekeringan Aktual (A), Model GFDL-ESM2M Skenario RCP 4.5
(B) dan Model GISS-E2-R** Skenario RCP 6.0 (C)
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3. Dampak Terhadap Ekosistem TN Babul
Kawasan TN. Babul dibagi ke dalam tiga tipe ekosistem utama, yaitu ekosistem hutan
pada batuan gamping (forest over limestone) atau lebih dikenal dengan nama ekosistem karst,
ekosistem hutan hujan non dipterocarpaceae pamah, serta ekosistem hutan pegunungan bawah.
Batas ketiga tipe ekosistem ini jelas karena hamparan batuan karst yang berdinding terjal dengan
puncak menaranya yang relatif datar, berbeda dengan topografi dataran rendah yang mempunyai
topografi datar sampai berbukit, serta kondisi ekosistem hutan pegunungan yang ditandai oleh
bentuk relief yang terjal atau terkadang bergelombang (Balai TN. Babul, 2016).
Berdasarkan hasil inventarisasi data flora dan fauna di TN. Babul yang dilakukan melalui
survey instansional ke Balai TN. Babul diperoleh data bahwa terdapat 18 flora endemik dan 397
jenis fauna endemik Sulawesi yang terdapat di kawasan TN. Babul, namun yang baru dapat
dimonitor dan diketahui habitatnya sebanyak 7 jenis fauna seperti Monyet Sulawesi (Macaca
maura), Rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix), Tarsius (Tarsius Fuscus), Kupu-Kupu Bidadari
(Cethosia myrina sarnada), Kupu-Kupu Raja (Troides haliphron), Troides Helena dan Troides
hypolitus cellularis.

Gambar 6. Sebaran Fauna di TN. Babul
Flora endemik di kawasan TN. Babul diketahui tersebar di beberapa zona khususnya di
zona inti dan zona rimba. Dari 18 jenis flora endemik Sulawesi yang terdapat di TN. Babul, terdapat
11 jenis yang diidentifikasi tersebar di zona inti kawasan TN. Babul yang memiliki luasan 22.849,73
ha yang meliputi Appendicula laxifolia J.J.Sm. 1993, Arachnis celebica (Schltr) J.J. Sm 1912,
Bulbophyllum agapethoides Schltr. 1911, Bulbophyllum minahassae Schltr. 1911, Bulbophyllum
pachyneuron Schltr. 1911, Ceratostylis sima J.J. Sm 1908, Coelogyne celebensis J.J. Sm 1917,
83

Dendrobium macrophyllum A. Richard 1834, Dendrobium rantii J.J. Sm 1934, Diospyros celebica
Bakh., dan Thrixspermum loogemanianum Schltr. 1911. Titik lokasi 11 jenis flora endemik tersebut
tidak disebarluaskan karena menurut pengelola TN. Babul akan berdampak pada keberadaan floraflora endemit tersebut akibat penebangan liar dan pengambilan jenis flora hias secara berlebihan.
Hasil kajian terkait dampak perubahan iklim terhadap keanekaraman hayati sampai saat
ini masih begitu jarang, sehingga dampak yang sangat detail terkait keberadaan flora dan fauna
endemik tersebut terkait perubahan iklim perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi. Terkait dengan
dampak perubahan iklim akibat bencana kekeringan, dapat dihubungkan dengan sifat alamiah dan
perilaku flora dan fauna di TN. Babul terhadap perubahan iklim. Dimana ada beberapa karasteristik
dari flora dan fauna di TN Babul diantaranya:
1. Beberapa jenis tanaman endemik berupa bunga hias (anggrek) sangat rentan terhadap
peningkatan suhu.
2. Beberapa tanaman endemik merupakan tanaman toleran yang membutuhkan naungan,
sehingga peningkatan kekeringan akan berdampak serius.
3. Peningkatan kekeringan berdampak pada ketersediaan sumber pangan fauna di dalam hutan.
4. Beberapa jenis serangga dan kupu-kupu endemik memiliki siklus hidup yakni pada musim hujan
dan pada musim kemarau. Perubahan pola musim akan mempengaruhi siklus hidup jenis kupukupu sehingga berdampak pada penurunan populasi.
Jika dianalisis antara karakteristik flora dan fauna di kawasan TN. Babul dengan risiko
perubahan iklim, dapat disimpulkan bahwa flora dan fauna tersebut sangat rentan dengan
peningkatan suhu dan penurunan tingkat curah hujan atau dengan kata lain sangat rentan dengan
bahaya kekeringan. Namun hal ini, masih memerlukan kajian lebih mendalam lagi khusus kepada
damapak perubahan iklim terhadap karakteristik flora dan fauna. Berdasarkan skenario RCP 4.5
dengan model GFDL-ESM2M yang merupakan model pesimistik yakni diproyeksikan curah hujan
akan mengalami penurunan di masa yang akan datang, tingkat kekeringan di sekitar kawasan TN.
Babul akan semakin meningkat khususnya pada zona inti kawasan TN. Babul. Peningkatan tingkat
bahaya kekeringan di zona inti kawasan TN. Babul ini berdampak serius pada keberadaan dan
habitat beberapa jenis flora dan fauna karena sebagian besar flora dan fauna endemik yang
diketahui sebarannya tersebar di zona inti TN. Babul. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius
oleh pengelola TN. Babul khususnya atau Unit Konservasi lainnya melihat peningkatan tingkat
bahaya kekeringan di masa yang akan datang. Adapun gambaran tingkat bahaya kekeringan
dengan kategori sangat tinggi dan tinggi pada sebaran zonasi TN. Babul disajikan pada Gambar 7
berikut.
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Gambar 7. Distribusi Tingkat Bahaya Kekeringan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi
pada Zonasi TN Babul
IV. KESIMPULAN
Hasil kajian perubahan iklim di sekitar kawasan TN. Babul menghasilkan suatu
pengetahuan tentang dampak turunan dan risiko bencana hidrometeorologi yang meliputi bencana
kekeringan terhadap ekosistem kawasan TN. Babul. Terdapat komponen ekosistem baik flora dan
fauna di TN. Babul cukup rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan hasil kajian ini,
meskipun diperlukan kajian lebih mendalam lagi terhadap hubungan perubahan iklim dengan
keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
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ABSTRAK
Agroforest kopi kembali menjadi perhatian oleh masyarakat Kulawi di Kecamatan Pipikoro setelah
perubahan iklim dan pemanasan global menimbulkan shock dan memberikan konsekuensi
merugikan berkepanjangan terhadap usaha pertanian mereka. Mengadopsi agroforest kopi dalam
pengelolaan hutan alam akan dapat dioptimalkan bila kesiapan masyarakat mendukung sistem
pengelolaan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan masyarakat Kulawi dalam
pengelolaan Hutan Kemasyarakat berbasis agroforest kopi. Community Readiness Model (CRM)
digunakan dengan memperhatikan enam dimensi serta sembilan tingkatan kesiapan. Di antara
kedua komponen CRM tersebut dibuat 33 pertanyaan berbasis dimensi serta ditentukan masingmasing empat responden yang mewakili setiap kelompok masyarakat di tiga desa (Peana, Kantewu,
dan Mapahi) di Kecamatan Pipikoro. Hasil analisis CRM menunjukkan bahwa tingkat kesiapan
masyarakat Kulawi berada pada tingkat inisiasi (initiation stage), artinya masyarakat Kulawi telah
sedang melakukan usaha dan aktivitas sehubungan dengan issu penelitian. Praktek turun temurun
agroforest kopi sebagai issu penelitian merupakan faktor dominan terhadap tiga dimensi yang
memiliki nilai tertinggi. Sementara belum berkembangnya dukungan terhadap usaha-usaha
tambahan yang relevan dengan issu merupakan kelemahan, terutama pada dimensi kepemimpinan.
Issu dan usaha-usaha pengelolaan hutan sistem HKm berbasis agroforest kopi memiliki kekuatan
intrinsik yang dapat diusahakan secara optimal melalui strategi optimalisasi peluang yang ada.
Kata kunci: agroforest kopi, hutan kemasyarakatan, model kesiapan masyarakat, tingkat kesiapan,
Pipikoro Sulawesi Tengah
I. PENDAHULUAN
Keseimbangan ekosistem dalam pengelolaan hutan merupakan kondisi penting bagi
terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan. Perkembangan paradigma pengelolaan hutan lestari
sejak Model Faustmann berevolusi menjadi Model Hartman serta terintegrasinya pengelolaan hutan
kolaborasi dan para pihak semakin meyakinkan peranan agroforestri dalam pengelolaan hutan.
Mengadopsi agroforestri dalam pengelolaan hutan berarti memberikan akses dan partisipasi bagi
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masyarakat. Performa agroforestri dalam pengelolaan hutan di Kalimantan misalnya secara umum
berada pada tingkat sedang, namun variabel keberlanjutan dan efisiensi memiliki skor pada interval
kelas tinggi (Mulyana et al. 2017). Demikian juga di Jawa Barat, agroforestri dalam pengelolaan
hutan telah menjadi kecenderungan terlebih bila melibatkan masyarakat sebagai komponen
pengelola (Sanudin dan Fauziah 2015). Sementara di Sulawesi Tengah pengembangan agroforestri
dalam Hutan Kemasyaraktan menggunakan strategi diversifikasi dimana kekuatan internal menjadi
faktor penting untuk meraih peluang jangka panjang (Syahrizal 2015). Teknologi agroforestri tidak
saja menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetapi juga dapat menyediakan jasa dan barang
kehutanan dan pertanian. Keseimbangan ekosistem memberikan nilai ekologi yang terindikasi dari
struktur tegakan dan tanaman agroforestri serta fungsi tanaman yang dapat didesain pada skala
plot, bahkan landsekap. Bukan saja dimensi ekologi dan ekonomi, dimensi sosial juga merupakan
kekuatan agroforestri dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Perhatian dan pengakuan terhadap agroforestri sebagai teknologi pengelolaan hutan
berkelanjutan terasa semakin penting dewasa ini, terutama kontribusi pepohonan agroforestri
terhadap ketahanan pangan (Mbow et al. 2013), seiring pengaruh perubahan iklim dan pemanasan
global dalam menambah permasalahan di segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan
pertanian dan kehutanan (Henders et al. 2018). Agroforestri memiliki implikasi positif baik pada
perspektif mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu sekuestrasi karbon tanah,
memperbaiki kapasitas simpanan air tanah dan penggunaan air hujan, mengurangi penggunaan
pupuk anorganik, menghasilkan berbagai barang bernilai komersial, diversifikasi pendapatan, serta
mengontrol penggunaan api (Mbow et al. 2014). Kemudian dapat dijelaskan bahwa sistem
agroforestri menawarkan peluang perbaikan mata pencaharian bagi masyarakat miskin melalui
kepastian jaminan ekonomi dan lingkungan (Basu 2014). Dengan demikian mempromosikan teknik
agroforestri merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan resiliensi sebuah
negara terhadap perubahan iklim di masa yang akan datang (Zoysa and Inoue 2014).
Struktur yang mirip hutan alam serta potensi multi manfaat yang dapat disediakan oleh
agroforesri, terutama agroforest-kopi yang umumnya merupakan agroforestri kompleks merupakan
kekuatan internal agroforestri tersebut. Sementara resistensinya terhadap perubahan iklim di satu
sisi, sementara di sisi lain, kerentanan sistem pertanian tanaman pangan baik dari aspek biologi,
genetik, dan managemen lebih sensitif terhadap cekaman, terutama kelebihan dan kekurangan air
(Surmaini et al. 2011) menjadikan sistem agroforestri memiliki peluang sebagai handalan
masyarakat dalam pengelolaan lahan dan hutan. Memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan
merupakan perilaku masyarakat yang bermukim disekitar hutan (Mustofa 2011). Bahkan
keterbatasan lahan pertanian mendorong masyarakat menggunakan kawasan hutan untuk
mengusahakan agroforestri kopi (Supriadi dan Pranowo 2006), seperti juga yang telah dilakukan
oleh petani di Pipikoro Sulawesi Tengah. Agroforestri kopi, terutama agroforestri multistrata sangat
baik digunakan dalam pengelolaan hutan karena kemampuannya dalam menyumbang cadangan
karbon (Hairiah et al. 2006), demikian juga terhadap tujuan konservasi (Lisnawati et al. 2017), seperti
keragaman spesies pohon dan serangga (Arrios and Al 2015); (Egawo and Eyene 2017); (Klein and
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Steffan-dewenter 2002), bahkan memiliki potensi ekonomi jasa hidrologi yang baik (Delagado et al.
2011).
Banyaknya hasil penelitian agroforestri yang telah dipublikasikan sebagaimana yang telah
diulas di atas, serta menguatnya kecenderungan perlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan
maka kesiapan masyarakat (community readiness) merupakan phase penting dalam melangkah ke
arah pengembangan pengelolaan hutan berbasis agroforestri seperti masyarakat kulawi-pipikoro
yang telah memiliki hak kelola kawasan hutan sistem Hutan Kemasyarakatan seluas 2000 hektar
melalui Keputusan Bupati Sigi No. 522.3/210/B.Sigi/2012. Masyarakat dapat memiliki tingkatan
kesiapan yang berbeda dalam mengimplementasikan sebuah progran, misalnya HKm berbasis
agroforestri-kopi di Pipikoro. Kesiapan masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan
apakah sebuah program dapat diimplementasikan secara efektif dan didukung oleh masyarakat
(Edwards et al. 2000). Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain informasi tentang efektifitas dan
dukungan masyarakat, melalui model kesiapan masyarakat juga dapat diketahui informasi tentang
penelitian lanjutan yang dibutuhkan. Kemapanan kesiapan masyarakat akan berada pada sebuah
sistem implementasi kebijakan yang optimal, yaitu ketika manajemen secara berkala dan
berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi internal yang efektif berdasarkan data dan
informasi yang akurat yang juga diperoleh secara berkala.
Mempertimbangkan berbagai informasi tentang fakta, teori dan permasalahan yang telah
diulas di atas maka penelitian ini bertujuan menguji dimensi dan tingkat kesiapan masyarakat
sehubungan dengan issu HKm berbasis agroforest-kopi oleh masyarakat Kulawi di wilayah
penelitian. Dengan demikian paper ini akan memberikan kontribusi penyediaan cara yang sistematis
untuk mengukur dinamika kesiapan masyarakat tersebut. Hal ini sangat penting bagi pemberian
ruang bagi penelitian dan pengembangan untuk mengawal pengelolaan hutan sistem HKm berbasis
agroforest kopi yang partisipatif dan berkelanjutan.
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, Januari sampai dengan Mei 2018 di Desa
Peana, Kantewu, dan Mapahi, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
Lokasi tersebut berada pada bagian selatan Kabupaten Sigi, dimana posisi relatif dari Kota Palu
dapat dilihat pada Gambar di bawah. Menuju ke lokasi penelitian dapat ditempuh dengan kendaraan
roda empat dari Kota Palu sampai di Kecamatan Kulawi, kemudian dilanjutkan dengan kendaraan
roda dua untuk tiba oleh karena kondisi jalan.
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Gambar 1. Posisi dan letak lokasi penelitian di Kab. Sigi relatif terhadap Kota Palu,
Sulawesi Tengah
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang berisi 33 pertanyaan dari enam
dimensi Community Readeness Model (CRM), dan lembar skoring CRM. Sementara alat yang
digunakan adalah alat tulis, audio recorder, dan Program Excel for Window.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Community Readiness Model (CRM) yang
dikembangkan oleh tim peneliti dari Tri-Ethnic Center for Prevention Research, Colorado State
University. CRM terinspirasi oleh dua tradisi penelitian, yaitu kesiapan psikologi individu dan
pembangunan masyarakat (Edwards 2003). CRM juga merupakan pendekatan penelitian dan
sebuah model teori yang memberikan perhatian utama kepada konteks budaya dan sosial untuk
memahami bagaimana sebuah permasalahan dirasakan oleh masyarakat dan apakah dengan
melakukan beberapa aksi yang dirasakan perlu akan benar-benar menyelesaikan persoalan
tersebut (Latinas 2016).
Tingkat kesiapan masyarakat memiliki sembilan kategori seperti pada Tabel dan dapat
dicapai dengan menganalisis jawaban-jawaban serta pemberian skor. Tingkatan kesiapan
masyarakat akan sangat bermanfaat dalam membuat strategi agar kesiapan masayarakat dapat
ditingkatkan. Demikian juga dengan rekomendasi yang bersifat umum dapat disediakan oleh CRM.
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Tabel 1. Kategori tingkat kesiapan masyarakat beserta deskripsinya
Tingkat

Nama

Deskripsi

1.

No awareness (tidak ada
kepedulian)
Denial/Resistance (resisten)

Issu agroforest-kopi dan HKm tidak diakui secara umum oleh
masyarakat atau para pemimpin sebagai sebuah persoalan.
Paling tidak beberapa anggota masyarakat mengetahui bahwa
issu tersebut merupakan sebuah persoalan, tetapi jumlahnya
sedikit bahkan tidak ada pengakuan bahwa hal tersebut dapat
menjadi persoalan di desa mereka.
Kebanyakan merasa bahwa issu tersebut merupakan persoalan
di desa mereka, tetapi tidak ada motivasi kuat untuk melakukan
sesuatu.
Terdapat pengakuan yang jelas bahwa sesuatu harus
dilakukan, bahkan sudah ada pembentukan panitia atau
organisasi. Namun usaha-usaha yang dilakukan belum fokus
dan belum detail.
Para pimpinan mulai merencanakan secara serius dan
masyarakat juga mulai menawarkan dukungan dengan
perlahan.
Kecukupan informasi tersedia untuk mendukung usaha yang
akurat, dan berbagai aktivitas telah berlangsung.
Aktivitas telah didukung oleh tenaga terampil dan terlatih serta
oleh para pengambil keputusan di desa.
Usaha-usaha telah terstandar. Anggota masyarakat merasa
nyaman dan mendukung ekspansi. Data lokal diperoleh secara
teratur.
Terdapat pengetahuan yang detail dan sempurnah tentang
kebiasaan, faktor-faktor resiko dan penyebab. Anggota
masyarakat sangat terlatih. Evaluasi efektif telah dilaksanakan.

2.

3.

Vague awareness (sedikit
kepedulian)

4.

Preplanning (praperencanaan)

5.

Preparation (persiapan)

6.

Initiation (inisiasi)

7.

Stabilization (stabilisasi)

8.

Confirmatin/Expansion
(konfirmasi)

9.

Community
ownership/Profesionalization
(profesional)

Keterangan: diadaptasikan dari (Edwards 2003); (Gansefort 2018).
Data diperoleh dari wawancara terhadap 16 responden di setiap desa sampel, sehingga
total responden yang memberikan jawaban atas 33 pertanyaan yang diajukan sebanyak 48 orang
dengan alokasi waktu wawancara per responden adalah 30 hingga 60 menit dengan menghindari
diskusi dengan responden (Bhuiya et al. 2017). Pertanyaan disusun berdasarkan enam dimensi
kesediaan, yaitu: usaha komunitas, pengetahuan masyarakat terhadap usaha-usaha termaksud,
kepemimpinan, iklim masyarakat, pengetahuan tentang HKm berbasis kopi, dan sumberdaya untuk
pencegahan.
Skoring dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 10 dilakukan terhadap setiap
responden secara terpisah oleh dua peneliti dengan menggunakan Lembar Skoring Individu (LSI)
yang berbeda. Kesepakatan kedua peneliti menghasilkan Score Kombinasi (SK) yang digunakan
untuk memperoleh Skore Terhitung (ST) untuk setiap dimensi. Visualisasi tingkat kesiapan
masyarakat dipetakan dengan menggunakan grafik Excel for Window.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tingkat Kesiapan Masyarakat
Skor kesiapan masyarakat untuk empat kelompok komunitas di setiap desa atau 12
kelompok masyarakat di tiga desa penelitian masing-masing 5,6 di Desa Kantewu; 6,4 di Desa
Peana; dan 6,3 di Desa Mapahi, atau rerata global adalah 6,1. Skor ini menyatakan bahwa issu
HKm berbasis agroforest-kopi memiliki tingkat kesiapan masyarakat pada level 6 atau berada pada
tahap inisiasi (initiation stage). Namun demikian sebagai catatan bahwa Desa Kantewu masih
berada pada tingkat persiapan atau preparation. Tahap inisiasi berarti bahwa kecukupan informasi
tentang agroforestkopi dan HKm tersedia untuk mendukung usaha-usaha serta aktivitas yang
sedang dilakukan. Sementara tahap persiapan berarti bahwa para pemimpin desa mulai
merencanakan dengan sungguh-sungguh bagaimana perubahan-perubahan yang harus dilakukan
untuk merevitalisasi agroforestkopi sebagai strategi utama pengelolaan HKm, sementara
masyarakat desa memberikan dukungan usaha secara perlahan dan tulus.
Menggabungkan dimensi 1 dan dimensi 2 dengan meletakkannya pada sudut yang sama,
sementara dimensi lainnya menempati sudut masing-masing (Gansefort 2018), juga dilakukan
dalam penelitian ini dengan alasan teknis, dan hal ini sudah dilakukan saat menyusun pertanyaan
dimana penggabungan tersebut akan memperbaiki aliran pertanyaan terhadap responden. Gambar
2 memperlihatkan dimensi satu dan dua berada pada tingkat stabilisasi di semua desa, namun ada
dimensi yang berada pada tingkat perencanaan dan pra-persiapan. Dimensi yang memiliki tingkat
kesediaan masyarakat tertinggi dengan skor 7,6 adalah dimensi satu dan dua yang diberikan oleh
massyarakat Desa Mepahi, kemudian disusul oleh Desa Peana pada dimensi yang sama dengan
skor 7,5. Sementara skor terendah diperoleh pada dimensi sumberdaya yang diberikan oleh
masyarakat Desa Kantewu.
Desa Kantewu memiliki skor kesiapan pada tingkat dimensi bila dibandingkan dengan dua
desa lainnya, terutama pada dimensi kepemimpinan, sumberdaya dan pengetahuan tentang issu.
Kondisi terutama berhubungan dengan dukungan terhadap berbagai inisiatif dan usaha lain yang
memiliki relevansi dengan issu HKm berbasis agroforest-kopi. Selain itu, sistem evaluasi berbasis
informasi lokal yang ada masih merupakan kendala terhadap tingkat kesiapan masyarakat.
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Gambar 2. Grafik Cobeb memperlihatkan rerata skor tingkat kesiapan masyarakat (CRS)
berdasarkan dimensi pada setiap desa penelitian.
Semua responden mengakui bahwa HKm berbasis agroforest-kopi adalah issu penting
dalam masyarakat mereka. Bahkan ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa issu
tersebut merupakan issu yang sangat penting. Namun mereka beranggapan bahwa masih
dibutuhkan upaya serius untuk mempercepat pemapanan pengelolaan hutan sistem HKm di wilayah
mereka. Adanya sebagian masyarakat yang sulit terlibat dalam berbagai aktivitas HKm serta belum
tersedianya kebijakan informal setempat sehubungan dengan HKm merupakan faktor penghambat
dimensi kesatu dan kedua.
B. PEMBAHASAN
Temuan penting dari penelitian ini adalah tingkat kesiapan masyarakat terhadap HKm
berbasis agroforest-kopi yang berada pada kategori inisiasi (initiation). Hal ini menunjukkan bahwa
mengembangkan HKm berbasis agroforest kopi telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup karena
berada pada kategori enam pada rentang satu hingga sembilan. Hal ini cukup beralasan oleh karena
secara umum issu penelitian ini telah banyak dibahas oleh ilmuan dan pengembang, baik HKm
maupun agroforest. Bahkan agroforest-kopi merupakan sistem tataguna lahan tradisional yang telah
dipraktekkan oleh masyarakat setempat sejak lama. Namun kami mengakui bahwa sangat sulit
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menemukan referensi yang membahas secara spesifik tingkat kesiapan HKm dan atau agroforestkopi.
Inisiatif dukungan terhadap pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai strategi
pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan di seluruh penjuru dunia (Pacheco et al. 1987);
(Kanel and Dahal 2008). Hal ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan
pemahaman serta perilaku masyarakat desa terhadap upaya pengembangan HKm di wilayah
mereka. Terlebih masyarakat Kulawi, sebagai penduduk asli setempat yang telah memiliki
kedekatan dengan sumberdaya hutan di desa mereka. Pengawasan setempat, manfaat, dan nilai
merupakan prinsip inti dalam pengelolaan hutan kemasyarakat oleh masyarakat asli sehingga dalam
perjalanannya akan lebih mendasarkan pengelolaan terhadap kondisi setempat serta juga akan
memanfaatkan peluang pengembangan yang memungkinkan (Lawler and Bullock 2017).
Berbagai faktor yang mempengaruhi evolusi issu agroforestri dan kehutanan masyarakat
di Indonesia yang sudah berjalan sejak pertengahan 1970-an dimana Pemerintah telah memberikan
dukungan melalui Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan pada tahun 2014.
Bukan saja untuk kepentingan ekonomi masyarakat, hutan kemasyarakatan juga dapat digunakan
untuk mereduksi deforestasi yang memiliki dampak negatif kepada aspek ekologi dan ekonomi pada
skala lokal dan global (Rasolofoson et al. 2015); (Santika et al. 2017); (Bray et al. 2008). Seperti di
Indonesia, juga yang dilakukan oleh masyarakat di Filipina dimana hutan kemasyarakat berbasis
agroforestri dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan (Bugayong and Carandang
2018). Faktor-faktor tersebut merupakan indikasi tingkat kesiapan masyarakat, khususnya yang
berhubungan dengan dimensi satu, dua, empat, dan lima.
IV. KESIMPULAN
Agroforest-kopi yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Kulawi sejak lama, dan HKm
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah memiliki tingkat kesiapan
inisiasi, yaitu tingkat kesiapan dimensional yang menawarkan pengembangan potensi internal dan
peluang eksternal yang memadai. Menerapkan HKm berbasis agroforest-kopi merupakan langkah
strategis bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian hutan dengan menyeimbangkan dimensi
ekologi, sosial dan ekonomi pembanguan berkelanjutan. Hal ini akan lebih beralasan dimana
pembangunan kehutanan dewasa ini menghadapi berbagai issu dan tantangan, termasuk
deforestasi dan perubahan iklim yang sebenarnya bila disikapi dengan baik justru akan membuka
peluang baru untuk memperoleh berbagai manfaat baru pula.
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POTENSI KEHILANGAN CADANGAN KARBON AKIBAT KEBAKARAN LAHAN
PADA TIPE TUTUPAN LAHAN SAVANA
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Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
Jl. P. Kemerdekaan Km 16,5 Makassar, Sulawesi Selatan.
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ABSTRAK
Terjadinya kebakaran hutan dan lahan berdampak pada berkurangnya cadangan karbon yang
tersimpan dalam vegetasi tegakan hutan maupun lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak kebakaran hutan dan lahan ditinjau dari segi pengurangan cadangan karbon pada tipe
tutupan lahan savana di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Pendugaan potensi
dilakukan pada dua pool karbon, yakni di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah.
Pengambilan data dilakukan dengan metode destructive dan non-destructive. Kandungan karbon
diestimasi menggunakan nilai biomasa yang diperoleh, dimana 47% dari biomasa adalah karbon
yang tersimpan. Hasil penelitian menunjukkan, potensi cadangan karbon pada tutupan lahan savana
di TNRAW adalah 105,21 Mg/ha, yang terdiri atas cadangan karbon di atas tanah sebesar 26,62
Mg/ha (25,30%) dan cadangan karbon di bawah permukaan tanah 78,60 Mg/ha (74,70%). Pada
tutupan lahan savana bekas kebakaran, potensi cadangan karbon di atas dan di bawah permukaan
tanah mencapai 54,13 Mg/ha, yang terdiri atas cadangan karbon di atas tanah sebesar 0,97 Mg/ha
(1,79%) dan di bawah permukaan tanah sebesar 53,16 Mg/ha (98,21%). Dengan demikian, potensi
kehilangan cadangan karbon akibat kebakaran lahan pada tipe tutupan lahan savana di TNRAW
mencapai 51,09 Mg/ha atau mencapai 48,55%. Emisi karbon dioksida yang terbuang ke udara dari
peristiwa kebakaran savana mencapai 94.69 Mg/ha.
Kata kunci: kebakaran lahan, cadangan karbon, savana, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
I. PENDAHULUAN
Terjadinya kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi
keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Secara ekologi, kebakaran
hutan dan lahan menyebabkan deforestasi dan degradasi lahan. Selain itu, kabut asap yang muncul
akan menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, dan
bahkan menyebabkan terganggunya hubungan politik antar negara karena pergerakan kabut asap
yang sampai ke negara lain (Razaq, 2016). Selain berdampak pada ekologi dan kesehatan manusia,
salah satu dampak kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar adalah pengaruhnya pengaruhnya
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terhadap terjadinya perubahan iklim, yaitu berkurangnya cadangan karbon yang tersimpan dalam
vegetasi tegakan hutan maupun lahan. Dengan berkurangnya cadangan karbon dalam vegetasi,
maka akumulasi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di
atmosfer akan semakin besar dan dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim yang
menyebabkan peningkatan suhu bumi.
Savana merupakan salah satu tipe tutupan lahan yang rawan terhadap terjadinya
kebakaran. Secara umum, savana merupakan hamparan padang rumput yang tumbuh bersamasemak dengan semak, perdu dan pepohonan membentuk ekosistem yang seimbang. Kebakaran
yang terjadi pada savana sebagian besar disebabkan oleh manusia. Motif melakukan pembakaran
savana dilatar belakangi faktor ekonomi, yaitu untuk kebutuhan pakan ternak. Savana yang telah
terbakar dalam kurun waktu satu bulan akan tumbuh rumput baru yang disukai oleh ternak sapi,
sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar savana biasa memanfaatkan untuk pakan ternak sapi.
Salah satu savana yang ada di Indonesia adalah hamparan savana yang berada di Taman
Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Hamparan savana di TNRAW berada di hamparan
dataran rendah di bagian selatan dengan luasan mencapai 22.000 ha atau sekitar 17% dari luas
kawasan TNRAW (Sugiarto, 2013). Pada kawasan savana, memiliki karakteristik suhu panas,
dengan kisaran suhu mencapai 30-32⁰ C. Terdapat beberapa tipe savana di kawasan TNRAW yang
dibedakan berdasarkan tipe rumput dan vegetasi yang berasosiasi, diantaranya adalah savana
rumput gelagar, savana semak, savana alang-alang, savana yang berasosiasi dengan tanaman agel
dan lontar, dan savana rumput. Secara umum, vegetasi savana di taman nasional ini memiliki ciri
khas dan keunikan, karena merupakan asosiasi antara padang rumput dengan tumbuhan agel,
lontar dan bambu duri serta semak belukar, juga tumbuhan di sepanjang sungai-sungai yang
mengalir di padang savana tersebut. Terdapat beberapa tipe savana di kawasan TNRAW yang
dibedakan berdasarkan tipe rumput dan vegetasi yang berasosiasi, diantaranya adalah savana
rumput gelagar, savana semak, savana alang-alang, savana yang berasosiasi dengan tanaman agel
dan lontar, dan savana rumput. Secara umum, vegetasi savana di taman nasional ini memiliki ciri
khas dan keunikan, karena merupakan asosiasi antara padang rumput dengan tumbuhan agel,
lontar dan bambu duri serta semak belukar, juga tumbuhan di sepanjang sungai-sungai yang
mengalir di padang savana tersebut.
Terjadinya kebakaran akan berdampak pada tingginya emisi gas CO2 yang dihasilkan dari
kebakaran dan semakin hilangnya stok cadangan karbon dalam vegetasi sehingga menyebabkan
semakin tingginya gas rumah kaca yang mengumpul dalam atmosfer bumi, sehingga menyebabkan
terjadinya pemanasan global. Melihat pentingnya peranan savana dalam mengurangi emisi gas
rumah kaca, maka salah satu aspek penelitian yang penting adalah mengetahui potensi kandungan
karbon per satuan luas yang tersimpan dalam tutupan lahan savana dan mengetahui potensi jumlah
cadangan karbon tersimpan yang hilang akibat terjadinya kebakaran savana di Taman Nasional
Rawa Aopa Watumohai, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
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II. METODE
A. Waktu dan Lokasi
Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017. Lokasi kegiatan dilakukan di
kawasan savana Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara.
B. Bahan dan Alat
Alat-alat yang digunakan pada kegiatan ini antara lain pita ukur (meteran) berukuran
panjang 150 cm untuk mengukur diameter pohon. Tali plastik berukuran panjang 100 m untuk
pembuatan petak ukur pengamatan. Tongkat kayu/bambu, palu, parang, papan, gunting dan ring
sampel, timbangan digital, timbangan gantung, kantong plastik, kertas label, spidol, hagameter, GPS
dan kompas. Bahan yang digunakan sebagai obyek dalam kegiatan ini terdiri dari hamparan savana
yang terbakar dan yang tidak terbakar.
C. Metode Pengambilan Data
Pendugaan potensi kandungan karbon dilakukan pada 2 (dua) pool karbon, yakni di atas
permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah. Carbon pool di atas tanah terdiri atas pohon,
tiang, pancang, semai, tumbuhan bawah, serasah, kayu mati dan pohon mati. Carbon pool di bawah
permukaan tanah terdiri atas akar dan tanah. Pengambilan data dilakukan dengan metode
destructive dan non-destructive. Metode destructive sampling digunakan untuk menduga cadangan
biomasa pada semai dan tumbuhan bawah. Metode non-destruktif digunakan dengan mengacu
pada persamaan allometrik untuk menduga cadangan biomasa pada tegakan pohon, tiang dan
pancang. Pengukuran biomasa digunakan untuk memperkirakan karbon tersimpan, karena sekitar
50 % dari biomasa adalah karbon (Brown & Gaston, 1996). Biomasa merupakan jumlah total bahan
hidup di atas permukaan tanah pada pohon yang dinyatakan dalam berat kering tanur ton per unit
area (Brown, 1997). Pengukuran biomasa pada kayu mati didasarkan pada volume kayu rebah,
sedangkan pada pohon mati didasarkan pada persamaan allometrik. Beberapa persamaan
allometrik yang digunakan diantaranya adalah:
Tabel 1. Persamaan allometrik untuk pendugaan biomassa pohon
No

Jenis Vegetasi

1.
2.
3.

Pohon
Pohon
Pohon

Rumus Allometrik

Sumber

(AGB) = 0.0509 x ρ D2H
(AGB) = 0.11 ρ D2.62
(AGB) = 0.1728 D2.2234

Chave et al., 2005
Ketterings, 2001
Dharmawan et al., 2010

Pengukuran biomasa dilakukan dengan mengacu pada pada SNI 7724 : 2011 tentang
pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran
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cadangan karbon hutan. Plot pengamatan berbentuk bujur sangkar dengan luas plot adalah 400 m2
(20 x 20) m untuk penaksiran cadangan karbon tingkat pohon, termasuk kayu mati dan pohon mati,
luasan 100 m2 (10 x 10) m untuk penaksiran cadangan karbon tingkat tiang, luasan 25 m2 (5 x 5) m
untuk penaksiran cadangan karbon tingkat pancang dan luasan 4 m2 (2 x 2) m untuk penaksiran
cadangan karbon tingkat semai, tumbuhan bawah dan serasah.
Tahapan yang dilakukan pada pengukuran biomasa pohon/tiang/pancang adalah : (1)
Mencatat nama jenis pohon yang diukur (jika diketahui). Apabila nama jenis pohon tidak diketahui,
maka dibuat herbarium untuk mengidentifikasi jenis dimaksud; (2) Mengukur diameter setinggi dada;
dan (3) Mengukur tinggi pohon. Pada tingkat pertumbuhan semai dan tumbuhan bawah,
pengukuran biomasa dilakukan dengan tahapan : (1) Memotong semua bagian tumbuhan bawah di
atas permukaan tanah menggunakan gunting stek; (2) Memasukan bagian tumbuhan bawah yang
telah digunting ke dalam kantong plastik dan diberi label; (3) Menimbang berat basah total tumbuhan
bawah dalam areal plot pengukuran; (4) Mengambil dan menimbang berat basah contoh sebanyak
300 gram; (5) Mengeringkan contoh biomasa tanaman yang telah diambil dalam oven pada suhu
700C – 850C hingga mencapai berat konstan; (6) Menimbang berat kering contoh tumbuhan bawah;
(7) Menganalisis karbon organik di laboratorium untuk melihat kandungan karbonnya.
Biomasa serasah diukur dengan tahapan sebagai berikut : (1) Seluruh serasah dalam sub
plot pengukuran (2 x 2) m dikumpulkan; (2) Serasah kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik
dan beri label sesuai dengan kode sub plotnya; (3) Menimbang berat total serasah; (4) Mengambil
sebanyak kira-kira 300 gr untuk ditimbang berat contohnya; (5) Contoh serasah kemudian
dikeringkan dengan menggunakan oven pada kisaran suhu 700C – 850 °C hingga mencapai berat
konstan; (6) Berat kering contoh serasah kemudian ditimbang; (7) Menganalisis karbon organik di
laboratorium untuk melihat kandungan karbonnya. Pengukuran biomasa pohon mati dilakukan
dengan metode allometrik, yaitu : (1) Mengukur diameter setinggi dada (Dbh); (2) Mengukur tinggi
total pohon mati; (3) Menentukan tingkat keutuhan pohon mati; (4) Menghitung biomasa pohon mati
dengan persamaan alometrik dikalikan faktor koreksi dari tingkat keutuhan pohon mati. Pengukuran
biomasa kayu mati dilakukan sebagai berikut: (1) Mengukur diameter (pangkal dan ujung); (2)
Mengukur panjang total kayu mati dan menghitung volume kayu mati dengan rumus; (3) Mengitung
berat jenis kayu mati. Penentuan berat jenis kayu mati di lapangan dapat dilakukan dengan metode
pengamatan empiris tingkat pelapukan kayu mati.
Pengukuran kandungan karbon organik tanah mineral adalah sebagai berikut : Mengambil
contoh tanah empat level kedalaman, yaitu pada kedalaman 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm dan
kedalaman 20-30 cm; Pada masing-masing level kedalaman diambil contoh tanah tak terganggu
dengan menggunakan ring soil sample masing-masing satu ring; Contoh tanah kemudian akan
dianalisa di laboratorium untuk mengetahui kerapatan lindak (ρ) dan kandungan C-organik tanah.
Penghitungan cadangan karbon tersimpan mengacu pada SNI 7724 Tahun 2011 dan
IPPC (2006) menggunakan persamaan sebagai berikut: 𝐶𝑏 = 𝐵 𝑥 % 𝐶, dimana Cb adalah
kandungan karbon dari biomasa (kg), B adalah Total biomasa (kg), dan % C adalah nilai persentase
kandungan karbon, sebesar 0,47. Jumlah karbon tersimpan total didapatkan dengan menjumlahkan
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cadangan karbon pada masing-masing carbon pool. Potensi kandungan karbon tersimpan yang
hilang akibat terjadinya kebakaran savana dihitung dengan mengurangkan cadangan karbon
tersimpan pada savana yang tidak terbakar dengan savana yang mengalami kebakaran. Emisi
karbondioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran pada tanah mineral (ton CO2) dihitung
menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) : M (CO2) = 0,90 x M (C), dimana : M (C) :
Massa karbon (ton) dan M (CO2) : Emisi karbondioksida (ton)
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran potensi cadangan karbon tersimpan di atas permukaan tanah pada
tutupan lahan savana yang tidak terbakar di TNRAW menunjukkan bahwa potensi biomasa dan
karbon tersimpan tertinggi terdapat pada kelas pertumbuhan pohon dengan biomasa 46,75 Mg/ha
dan kandungan karbon tersimpan 23,38 Mg/ha, kemudian tiang dengan biomasa 0,37 Mg/ha dan
kandungan karbon tersimpan 0,19 Mg/ha. Sedangkan untuk kelas pertumbuhan pancang tidak
dijumpai di kawasan savana. Secara keseluruhan pohon dan tiang mempunyai kontribusi cadangan
karbon sebesar 9,88 Mg/ha atau sebesar 88,53% dari total cadangan karbon di atas permukaan
tanah. Menurut Manuri et al. (2011) yang menyatakan sebagian besar karbon hutan di atas
permukaan tanah berasal dari biomasa pohon.
Hasil pengukuran biomasa dan kandungan karbon tersimpan pada tutupan savana pada
carbon pool semai dan tumbuhan menunjukkan, potensi biomasanya mencapai 5,92 Mg/ha dan
kandungan karbon tersimpan 2,96 Mg/ha. Hasil pengukuran biomasa dan kandungan karbon
tersimpan di savana pada carbon pool kayu mati dan pohon mati adalah 0,19 Mg/ha dan 0,09 Mg/ha.
Hasil pengukuran estimasi cadangan karbon di atas permukaan tanah pada tutupan lahan savana
yang tidak terbakar di TNRAW sebesar 26,62 Mg/ha, yang terdiri atas cadangan karbon pada pohon
dan tiang sebesar 23,56 Mg/ha (88,53%), disusul kemudian semai dan tumbuhan bawah dengan
potensi cadangan karbon 2,96 Mg/ha (11,12%), dan terendah pada kayu mati/pohon mati dengan
0,09 Mg/ha (0,35%). Potensi biomassa di atas permukaan tanah mencapai 53,23 Mg/ha dengan
kemampuan menyerap karbon dioksida di atmosfer mencapai 97,68 Mg/ha.
Cadangan karbon tersimpah di bawah permukaan tanah pada tutupan lahan savana di
TNRAW terbagi pada dua carbon poll, yaitu akar dan tanah. Potensi cadangan karbon pada akar
dapat diketahui setelah terlebih dahulu menghitung cadangan karbon pada tegakan di atas tanah
(pohon, tiang dan pancang). Menurut SNI 7724 tahun 2011, cadangan karbon tersimpan pada akar
di hutan hujan tropis diperkirakan sebesar 37% dari cadangan karbon tersimpan pada pohon.
Berdasarkan hasil pengukuran dapat diketahui potensi biomassa dan cadangan karbon tersimpan
pada carbon pool akar di tutupan lahan savana sebesar 19,45 Mg/ha dan 9,73 Mg/ha. Hasil
pengukuran cadangan karbon tersimpan pada tanah dengan kedalaman 0-5 cm sebesar 25,18
Mg/ha, cadangan karbon pada tanah dengan kedalaman 5-10 cm sebesar 16,32 Mg/ha, cadangan
karbon pada tanah dengan kedalaman 10-20 cm sebesar 14,38 Mg/ha dan cadangan karbon pada
tanah dengan kedalaman 20-30 cm sebesar 12,99 Mg/ha. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa semakin dalam lapisan tanah mempunyai kandungan biomassa dan cadangan
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karbon semakin kecil. Jumlah cadangan karbon pada tanah di kedalaman 0-30 cm pada tutupan
lahan savana di TNRAW mencapai 68,87 Mg/ha. Estimasi cadangan karbon di bawah permukaan
tanah pada tutupan lahan savana di TNRAW mencapai 78,60Mg/ha, yang berasal dari cadangan
karbon pada akar sebesar 9,73 Mg/ha (12,37%) dan cadangan karbon pada tanah sebesar 68,87
Mg/ha (87,63%). Jumlah biomassa di bawah permukaan tanah mencapai 157,20 Mg/ha dengan
kemampuan menyerap karbon dioksida di atmosfer mencapai 288,45 Mg/ha.
Secara keseluruhan, estimasi jumlah cadangan karbon pada tutupan lahan savana tidak
terbakar di TNRAW adalah 105,21 Mg/ha, yang terdiri atas cadangan karbon di atas tanah sebesar
26,62 Mg/ha (25,30%) dan cadangan karbon di bawah permukaan tanah 78,60 Mg/ha (74,70%).
Jumlah biomassa secara keseluruhan mencapai 210,43 Mg/ha dengan potensi menyerap karbon
dioksida di atmosfer mencapai 386,13 Mg/ha. Hasil ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan
cadangan karbon pada tutupan lahan savana bahwa rata-rata potensi simpanan karbon pada
savana huek (E. alba) sebesar 537,18 ton/ha, rata-rata potensi simpanan karbon pada savana
gewang (C.utan) sebesar 58,21 ton/ha dan rata-rata potensi simpanan karbon pada savana lontar
(B. flabellifer) sebesar 52,68 ton/ha (Kurniawan & Yuniati, 2015).
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan petugas Manggala
Agni Daops Tinanggea, secara umum terjadinya kebakaran di kawasan savana TNRAW pada
umumnya disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat sekitar yang berpotensi memicu
terjadinya munculnya titik api, seperti aktivitas wisata, penelitian, berburu, bertani, pengembalaan
liar, membuang rokok di kawasan hutan, mengambil hasil hutan kayu dan non kayu (madu, rotan,
daun-daunan, umbi, bambu, sadapan), mencari ikan, udang dan kepiting. Adanya jalan utama yang
menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana yang membelah kawasan
savana juga menjadi pemicu terjadinya kebakaran.
Pengukuran cadangan karbon pada tutupan lahan savana bekas kebakaran di TNRAW
dilakukan dengan jangka waktu kebakaran berbagai macam, 1-2 hari dan maksimal 1 (satu) bulan.
Hasil pengukuran cadangan karbon pada berbagai kelas pertumbuhan vegetasi menunjukkan
bahwa, tidak terdapat kelas pertumbuhan pohon pada tutupan lahan savana bekas terbakar. Kelas
pertumbuhan tertinggi dijumpai pada tingkat tiang dengan cadangan karbon tersimpan sebesar 0,27
Mg/ha (27,97%), selanjutnya vegetasi kelas pertumbuhan pancang sebesar 0,10 Mg/ha (10,42%).
Potensi cadangan karbon pada semai dan tumbuhan bawah sebesar 0,59 Mg/ha (60,25%), dan
terendah pada kayu/pohon mati dengan cadangan karbon tersimpan 0,01 Mg/ha (1,35%). Secara
keseluruhan, hasil pengukuran cadangan karbon di atas tanah pada tutupan lahan savana bekas
kebakaran di TNRAW sebesar 0,97 ton/ha, dengan jumlah biomassa mencapai 1,94 ton/ha dan
potensi serapan CO2 mencapai 3,56 ton/ha.
Cadangan karbon tersimpan di bawah permukaan tanah terdapat pada dua carbon poll
yaitu akar dan tanah. Berdasarkan hasil pengukuran dapat diketahui potensi cadangan karbon
tersimpan pada akar untuk tutupan lahan savana bekas kebakaran di TNRAW sebesar 0,21 Mg/ha.
Hasil pengukuran cadangan karbon tersimpan pada tanah dengan kedalaman 0-5 cm sebesar 20,41
Mg/ha, cadangan karbon pada tanah dengan kedalaman 5-10 cm sebesar 15,49 Mg/ha, cadangan
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karbon pada tanah dengan kedalaman 10-20 cm sebesar 9,08 Mg/ha dan cadangan karbon pada
tanah dengan kedalaman 20-30 cm sebesar 7,97 Mg/ha. Estimasi jumlah cadangan karbon
tersimpan dalam tanah pada kedalaman 0-30 cm pada tutupan lahan savana bekas kebakaran di
TNRAW sebesar 52,95 Mg/ha. Jumlah total cadangan karbon tersimpan di bawah permukaan tanah
pada tutupan lahan savana bekas kebakaran adalah 53,16 Mg/ha, yang terdiri atas cadangan
karbon yang tersimpan dalam akar sebesar 0,21 Mg/ha (0,39%) dan yang tersimpan dalam tanah
sebesar 52,95 Mg/ha (99,61%). Secara keseluruhan, total cadangan karbon di atas dan di bawah
permukaan tanah pada tutupan lahan savana bekas kebakaran di TNRAW sebesar 54,13 Mg/ha,
yang terdiri atas cadangan karbon di atas tanah sebesar 0,97 Mg/ha (1,79%) dan di bawah
permukaan tanah sebesar 53,16 Mg/ha (98,21%).
Berdasarkan perbandingan potensi cadangan karbon pada tutupan lahan savana yang
tidak terbakar dan savana yang terbakar diketahui bahwa, pada savana yang tidak terbakar, untuk
cadangan karbon di atas tanah karbon sebesar 26,62 Mg/ha, sedangkan savana yang terbakar
mempunyai cadangan karbon di atas tanah sebesar 0,97 Mg/ha. Dengan demikian, selisih antara
savana yang tidak terbakar dan savana yang terbakar sebesar 25,65 Mg/ha, yang berarti terdapat
92,96% cadangan karbon di atas tanah yang hilang karena adanya kebakaran hutan. Pada
cadangan karbon di bawah permukaan tanah, untuk savana yang tidak terbakar mempunyai
cadangan karbon sebesar 78,60 Mg/ha, sedangkan savana yang terbakar mempunyai cadangan
karbon 53,16 Mg/ha. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 25,44 Mg/ha antara jumlah
cadangan karbon di bawah tanah pada tutupan lahan savana yang tidak terbakar dan savana yang
terbakar, atau terdapat 19,31% cadangan karbon di bawah tanah yang hilang karena kebakaran
hutan. Total cadangan karbon pada tutupan lahan savana di atas dan di bawah permukaan tanah
sebesar 105,21 Mg/ha, sedangkan pada tutupan lahan savana bekas terbakar di atas dan di bawah
permukaan tanah sebesar 54,13 Mg/ha, ada selisih sekitar 51,09 ton/ha atau sebesar 32,06%
cadangan karbon yang hilang akibat kebakaran hutan. Pendugaan emisi karbon dioksida yang
terbuang ke udara dari peristiwa kebakaran savana mencapai 94.69 Mg/ha.
IV. KESIMPULAN
Potensi cadangan karbon pada tutupan lahan savana di TNRAW adalah 105,21 Mg/ha,
yang terdiri atas cadangan karbon di atas tanah sebesar 26,62 Mg/ha (25,30%) dan cadangan
karbon di bawah permukaan tanah 78,60 Mg/ha (74,70%). Pada tutupan lahan savana bekas
kebakaran, potensi cadangan karbon di atas dan di bawah permukaan tanah mencapai 54,13
Mg/ha, yang terdiri atas cadangan karbon di atas tanah sebesar 0,97 Mg/ha (1,79%) dan di bawah
permukaan tanah sebesar 53,16 Mg/ha (98,21%). Dengan demikian, potensi kehilangan cadangan
karbon akibat kebakaran lahan pada tipe tutupan lahan savana di TNRAW mencapai 51,09 Mg/ha
atau mencapai 48,55%. Emisi karbon dioksida yang terbuang ke udara dari peristiwa kebakaran
savana mencapai 94.69 Mg/ha.
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ABSTRAK

Perubahan iklim mengakibatkan semakin banyak kejadian cuaca ekstrim. Curah hujan memiliki nilai
variasi yang tinggi sehingga sangat sulit untuk diprakirakan. Diperlukannya suatu kajian tentang
varibilitas curah hujan di suatu wilayah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memprakirakan cuaca
dan musim serta untuk melihat adanya indikasi perubahan iklim. Data yang digunakan adalah data
curah hujan bulanan periode 1981-2010 dari Stasiun Meteorologi Mutiara Palu. Analisis
menggunakan metode statistik klimatologi yang umum digunakan sesuai ketentuan World
Meteorological Organization (WMO). Periode rata-rata yang digunakan adalah normal 10 tahunan
dan standar normal 30 tahunan, kemudian dilakukan uji Mann-Kendall’s untuk mengetahui
kecenderungan pada series data curah hujan. Terjadi pergeseran hujan maksimum dari bulan Juli
ke April untuk periode 2001-2010. Variasi hujan bulanan tertinggi terjadi pada Agustus dan variasi
hujan meningkat pada periode Juni, Juli, Agustus (JJA). Curah hujan maksimum tertinggi bernilai
244 mm/bulan terjadi pada tahun 1996. Frekuensi curah hujan terbanyak adalah curah hujan
dengan kategori sangat ringan. Palu mempunyai pola curah hujan lokal. Rata-rata curah hujan
dibawah 150 mm/bulan dengan puncaknya pada bulan Juli. Indikasi perubahan iklim telah terjadi di
Kota Palu, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah curah hujan, hari hujan dan bertambahnya
kejadian hujan lebat dalam kurun waktu 30 tahun.
Kata kunci: Man-Kendall’s Test, perubahan iklim, variabilitas curah hujan
I. PENDAHULUAN
Badan Meterologi Klimatologi Geofisika (BMKG) mempunyai salah satu tugas dan
fungsinya melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang meteorologi dan
klimatologi yang berhubungan langsung dengan atmosfer. Statistik dan komputer adalah alat bantu
yang sangat penting agar dari data-data tersebut di peroleh informasi yang menyangkut perilaku
(rata-rata, variabilitas, kejadian ekstrim) masing-masing data, kaitan suatu parameter dengan
parameter lainnya, untuk selanjutnya informasi-informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam
memperkirakan nilai parameter-pameter tersebut pada waktu yang akan datang.
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Perubahan iklim merupakan fenomena global yang belakangan ini sering dibahas dan
memiliki dampak diantaranya semakin banyaknya kejadian cuaca ekstrim dan semakin sulitnya
prakiraan terhadap cuaca atau musim di suatu wilayah. Prakiraan parameter atmosfer terutama
hujan sudah menjadi kebutuhan Nasional. Bencana banjir akibat hujan yang turun dengan jumlah di
atas normal atau bencana kekeringan akibat jumlah curah hujan yang berada di bawah normal,
sering melanda wilayah Indonesia. Semua itu dapat diantisipasi dengan informasi yang akurat
tentang berapa curah hujan yang akan turun di suatu tempat pada suatu saat, maka dari itulah kita
perlu mengetahui variabilitas curah hujan disuatu wilayah.
Terkait dengan itu, penelitian dan analisis ini perlu didukung oleh ketersediaan data yang
cukup panjang dan kontinu. Periode pengamatan curah hujan selama 30 tahun (1981-2010) sangat
memadai untuk digunakan dalam keperluan analisis maupun penelitian. Hasil dalam analisis atau
penelitian ini memberikan informasi tentang variabilitas dari data hasil pengamatan selama 30 tahun
serta dijadikan kajian awal untuk mengetahui adanya indikasi perubahan iklim di wilayah tersebut.
Apakah ada pergeseran hujan yang ektrim, perubahan rata-rata curah hujan, bagaimana trend curah
hujan dilihat dari frekuensi maupun jumlahnya dan sebagainya.
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi

Gambar 1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan menggunakan data curah hujan selama
periode 30 tahun yaitu pada tahun 1981 - 2010 di Stasiun Meteorologi Mutiara Palu yang secara
geografis terletak di 0,9 Lintang Selatan dan 119,9 Bujur Timur dan berada di Desa Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Stasiun Meteorologi Mutiara Palu
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didirikan pada tahun 1972 yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
B. Bahan dan Alat
Penelitian ini menggunakan data curah hujan di Stasiun Meteorologi Mutiara Palu selama
periode 30 tahun yaitu pada tahun 1981 - 2010 yang kemudian dilakukan penentuan periode
normal, penentuan rata-rata curah hujan, klasifikasi curah hujan harian dan penentuan hari hujan,
dan uji kecendrungan Man-Kendall’s terhadap data tersebut dengan menggunakan aplikasi statistik
dan software hydrospect.
C. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik kuantitatif yang
dilakukan dengan beberapa tahap yaitu penentuan periode normal, penentuan rata-rata curah
hujan, klasifikasi curah hujan harian dan penentuan hari hujan, dan uji kecendrungan Man-Kendall’s.
Dalam penentuan periode normal tahun periode normal didasarkan pada ”Guide to Climatological
Practices No. 100, TP-44” yang diterbitkan oleh WMO, yaitu setiap kumpulan data dari 10 tahun
disebut Normal, yang dimulai dengan tahun akhiran angka 1 (satu) sampai dengan tahun angka
akhiran 0 (nol). Berdasarkan referensi tersebut, maka normal 10 tahunan selama periode 1981
sampai 2010 terbagi dalam 3 periode, yaitu : 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010. Penentuan standar
normal, dihitung menggunakan rata-rata selama 30 tahun, sehingga menghasilkan 1 periode, yaitu
: 1981-2010. Referensi lain yang digunakan dalam analisis adalah ”Statistical Analysis and Pronosis
in Meteorology”, Technical Note No.71, TP-88, hasil seminar internasional di Paris yang membahas
secara luas mengenai klimatologi ditinjau dari statistik secara mendalam dan populer. Analisis
statistik yang digunakan antara lain adalah rata-rata (mean), simpangan baku (standard deviation),
keofisien variasi, nilai maksimun (max), trend dan moving average. Kaitan dengan analisis ini, data
curah hujan yang digunakan adalah seluruh periode (1981-2010).
Untuk menentukan rata-rata curah hujan data hujan dari setiap waktu (bulanan dan
tahunan) dibuat rata-rata selama periode normal 10 tahunan dan standar normal 30 tahunan,
menggunakan rumus aritmatika yaitu :
Xr 

X

i

.........................................................................................2.1

n

Penentuan klasifikasi curah hujan harian dipergunakan untuk mengetahui distribusi
frekuensi curah hujan selama periode 30 tahun dengan dibagi menjadi 3 periode 10 tahunan yaitu
tahun 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010. Pengklasifikasian curah hujan menggunakan klasifikasi
seperti pada Tabel 1.
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Tabel 1. Klasifikasi Curah Hujan Harian
< 5 mm/24jam
Sangat Ringan
5 - 20 mm/24jam
Ringan
21 - 50 mm/24jam
Sedang
50 - 100 mm/24jam
Lebat
> 100 mm/24jam
Sangat Lebat
Penentuan hari hujan diperuntukan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hari
hujan dalam periode 30 tahunan. Dengan menggunakan dasar sebagai berikut, hari hujan adalah
hari ada hujan yang (umumnya banyaknya curah hujan lebih atau sama dengan 0,5 mm dalam
sehari. Pada penelitian ini hasil dari rata-rata curah hujan dan selama periode 30 tahun diuji dengan
menggunakan software hydrospect dengan metode pengujian Mann-Kendall’s Test. MannKendall’s Test digunakan untuk melihat ada tidaknya kecenderungan pada suatu seri data yang
didasarkan atas rangking relatif dari data rentang waktu tersebut. Adapun persamaan dari uji MannKendall’s sebagai berikut:

...........................................................................2.2
Xi dan Xj adalah data pada waktu ke-i dan ke-j (i <j)
n adalah jumlah data

...........................................................................2.3
Ragam dari statistik S Kendall ditentukan dengan:
...........................................................................2.4
Signifikansi Trend diuji dengan membandingkan nilai Z pada α

...................................................................................2.5
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Hipotesis yang digunakan pada uji ini yaitu, H0 yang berarti tidak terdapat kecenderungan perubahan
dan H1 berarti terdapat kecenderungan perubahan. H0 ditolak jika:

................................................................................................................2.6

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Variasi Hujan Bulanan
1. Periode 10 Tahunan
Variasi hujan bulanan 10 tahunan didasarkan pada perhitungan menggunakan metode
rata-rata seperti telah diuraikan pada bagian 2. Pembagian periode 10 tahunan sejak tahun 1981
hingga 2010 menghasilkan 3 periode. Grafik rata-rata hujan bulanan dan koefisien variasi rata-rata
10 tahunan disajikan pada Gambar 1.

Gambar 2. Rata-rata Hujan Bulanan dan Koefisien Variasi Rata-Rata Periode 10 tahunan
Rata-rata hujan bulanan pada periode 10 tahunan umumnya menunjukkan puncak
maksimum pada bulan Juli kemudian menurun hingga mencapai minimum pada bulan Desember.
Selama 3 periode 10 tahunan, terjadi satu kali pergeseran puncak maksimum dari bulan Juli ke april,
yaitu pada periode ke 3 (2001-2010). Sementara itu, pergeseran minimum terjadi pada periode ke
1 (1981-1990) dari bulan Februrai ke Januari. Rata-rata hujan bulanan 10 tahunan terjadi
peningkatan pada periode ke 2 (1991-2000) dibandingkan dengan periode lainnya untuk bulan Juni,
Juli dan Agustus. Sebaliknya, terjadi penurunan pada bulan September. Koefisien variasi rata-rata
hujan bulanan 10 tahunan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Pada Periode
Bulan Desember-Januari-Februari (DJF) variasinya lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan
periode Juni-Juli-Agustus (JJA).
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2. Periode 30 Tahunan
Variasi hujan bulanan 30 tahunan didasarkan pada perhitungan menggunakan metode
rata-rata seperti telah diuraikan pada bagian 2. Grafik rata-rata hujan bulanan 30 tahunan dan
koefisien variasi rata-rata hujan bulanan 30 tahunan disajikan pada Gambar 2. Rata-rata hujan
bulanan pada periode 30 tahunan menunjukkan puncak maksimum pada bulan Juli, kemudian
menurun hingga mencapai minimum pada bulan Februari dengan curah hujan bulanan dibawah 150
mm sepanjang tahun. Variasi rata-rata hujan bulanan 30 tahunan tertinggi terjadi pada bulan
Agustus. Sama seperti periode 10 tahunan, Periode Bulan Desember-Januari-Februari (DJF)
variasinya lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan periode Juni – Juli - Agustus (JJA).

Gambar 3. Rata-rata Hujan Bulanan dan Koefisien Variasi Rata-rata periode 30 Tahunan
B. Curah Hujan Maksimun dan Moving Average
Curah hujan maksimum dan moving average didasarkan pada perhitungan menggunakan
fungsi dari statistika. Dalam kurun waktu 30 tahun, curah hujan maksimum yang berjumlah lebih dari
200 mm/bulan terdapat pada tahun 1996, 1998 dan 1999 dengan nilai curah hujan masing-masing
244, 218, 218 mm/bulan dapat dilihat pada Gambar 3. Moving average 3 tahunan curah hujan
Stasiun Meteorologi Mutiara Palu dapat dilihat pada Gambar 4, menunjukan adanya peningkatan.

Gambar 4. Curah hujan Bulanan Maksimum Pada Tiap Tahun Periode 1981-2010
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Gambar 5. Moving Average 3 Tahunan Curah Hujan Bulanan Periode 1981-2010
A. Frekuensi Curah Hujan Harian dan Hari Hujan
Klasifikasi Frekuensi curah hujan harian dan penentuan hari hujan di dasarkan pada
perhitungan menggunakan metode klasifikasi seperti telah diuraikan pada bagian 2. Dapat dilihat
dari Gambar 5, bahwa curah hujan yang terbanyak yg turun pada pos hujan Stasiun Meteorologi
Mutiara Palu dalam kurun waktu tahun 1981-2010 yaitu curah hujan dengan kategori sangat ringan.
Secara keseluruhan dapat dilihat pada grafik tersebut, bahwa terjadi peningkatan frekuensi curah
hujan pada kategori curah hujan sangat ringan dan ringan. Hari hujan yang dapat dilihat pada
Gambar 6, menunjukan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun, hari hujan di Pos Stasiun Meteorologi
Mutiara palu menunjukan peningkatan hari hujan.

Gambar 6. Distribusi Frekuensi Curah Hujan Harian 10 Tahunan Periode 1981-2010
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Gambar 7. Hari Hujan Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Periode 1981-2010
B. Hasil Uji Kecenderungan
Uji kecenderungan di dasarkan pada perhitungan menggunakan metode Mann-kendall’s
Test seperti telah diuraikan pada bagian 2. Didapat hasil dari kedua parameter yang diukur yaitu
curah hujan dan hari hujan, keduannya memiliki nilai Test Statistic masing-masing 4,34 dan 7,77
dan Significant Level sama-sama bernilai 99.99%. Hal ini berarti menunjukan bahwa uji
kecenderungan ini diterima yang berarti terjadi kecenderugan peningkatan jumlah curah hujan dan
hari hujan di Kota Palu.
II. KESIMPULAN
1) Pada rata-rata periode 10 tahunan, terjadi pergeseran hujan maksimum dari bulan Juli ke April
untuk periode akhir (2001-2010) dan pada rata-rata periode 30 tahunan puncak hujan berada
pada bulan Juli;
2) Variasi hujan bulanan tertinggi terjadi pada Agustus dan variasi hujan mulai meningkat pada
periode Juni, Juli, Agustus;
3) Stasiun Meteorologi Mutiara Palu mempunyai pola curah hujan tipe lokal dengan rata-rata curah
hujan dibawah 150 mm/bulan sepanjang tahun dengan curah hujan maksimum tertinggi bernilai
244 mm/bulan terjadi pada periode tahun 1996;
4) Curah hujan dengan frekuensi terbanyak yg turun di Kota Palu dalam kurun waktu tahun 19812010 yaitu curah hujan dengan kategori sangat ringan.
5) Indikasi perubahan iklim telah terjadi di Kota Palu, hal ini dapat dilihat dari jumlah curah hujan,
banyaknya hari hujan dan hujan lebat di Kota Palu cenderung mengalami peningkatan.
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ABSTRAK
Perubahan iklim berdampak pada produksi lahan dan mendorong masyarakat untuk merubah pola
pemanfaatan lahan usaha. Pola pemanfaatan lahan pada berbagai kondisi dan bentuk lahan
dirasakan masyarakat dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan secara
berkesinambungan. Pola ini secara tidak langsung sangat membantu dalam mengatasi perubahan
iklim. Peran aktif masyarakat dalam mengkombinasikan tanaman dengan jenis lainnya telah
diterapkan masyarakat di Kelurahan Raa-ra Kabupaten Kolaka Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pola pemanfaatan lahan terhadap mitigasi iklim
dan pendapatan masyarakat dari lahan agroforestry. Data dikumpulkan melalui metode observasi
dan wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih secara purposive sampling serta diolah
secara deskriptif analitik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)pola pemanfaatan lahan memberi kontribusi perubahan
lahan yang sebelumnya kritis menjadi bright spot dengan melakukan keseimbangan dan
harmonisasi di lingkungannya yaitu 80% responden menggunakan pola agrosilvikultur responden,
11,4% responden dengan pola agrosilvofisheri dan sisanya 8,5% responden memanfaatkan lahan
dengan pola agrosilvopastur. (2) Pendapatan petani pada masing-masing pola pemanfaatan lahan
berbeda, rata-rata penerimaan petani untuk pola agrosilvopastura adalah Rp. 15.995.689,-/kk/tahun
pola agrosilvikultur sebesar Rp. 5.650.597,-/kk/tahun. dan pola arosilvofisheri sebesar Rp.
4.289.416,-/kk/tahun.
Kata kunci : agroforestry, hutan rakyat, mitigasi iklim, perubahan iklim dan penerimaan petani
I. PENDAHULUAN
Pemanasan global yang terjadi merupakan akibat dari terperangkapnya radiasi
gelombang panjang matahari yang dipancarkan oleh bumi sehingga tidak dapat lepas ke angkasa
dan akibatnya suhu di atmospher bumi memanas (Hairiah dkk, 2016). Hence (2015) melaporkan
bahwa pada tahun 2014 adalah tahun terpanas dalam beberapa millennium terakhir Hal ini selaras
dengan laporan NASA/GISS (2015) bahwa suhu global terus mengalami kenaikan sebesar 0,680C
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hingga tahun 2014). Lebih lanjut dikatakan Hairiah pemanasan global berdampak pada beberapa
hal diantaranya; 1) tinggi muka laut, 2) mencairnya es dikutub utara, 3) jumlah curah hujan.
Masyarakat di seluruh dunia akan trkena dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi
dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak yang besar terhadap semua lapisan masyarakat
di muka bumi tidak terkecuali dengan masyarakat Indonesia.
Indonesia sebagai negara tropis mendapatkan dampak yang lebih parah dibandingkan
dengan negara lainnya. Dampak perubahan iklim tersebut diantaranya adalah fenomena iklim yang
ekstrim dimana terjadi bulan kering yang panjang dan perubahan pola curah hujan. Menurut IPCC
(2007c), masyarakat miskin, terutama nelayan dan petani, merupakan pihak yang paling rentan
terhadap dampak perubahan iklim. Ini karena kemampuan beradaptasi mereka yang rendah, bukan
hanya karena minimnya sumberdaya yang mereka miliki tetapi juga karena kehidupan mereka
sangat bergantung pada sumberdaya yang rentan terhadap kondisi iklim. Akibat dari fenomena iklim
yang ekstrim juga mengubah pola tanam pada petani untuk dapat berdaptasi dengan semua
perubahan iklim tersebut.
Adaptasi dilakukan dengan penyesuaian diri baik dari tanaman itu sendiri ataupun secara
fisik dan teknologi.Adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian waktu dan pola tanam (multiple
croping, tumpang sari, dan pemulsaan), varietas unggul tahan kekeringan, salinitas dan rendaman,
perubahan sistem irigasi serta pengendalian OPT dengan musuh alami maupun pestisida nabati.
Selain itu penggunaan sumber pupuk yang banyak mengandung nitrogen serta teknologi tanpa
pengolahan tanah (Surmaini, 2011; BPPP, 2011). Pola tanam dengan system agroforestry pada
lahan masyarakat juga banyak dilakukan dibeberapa negara yang dapat meningkatkan produktivitas
lahan berupa hasil pertanian/peternakan/perikanan baik jangka pendek, menengah maupun jangka
panjang. Selain itu, pengembangan agroforestry juga dapat memitigasi dan mengadaptasi
perubahan iklim (Butarbutar, 2011)
Perubahan pola tanam juga dilakukan oleh beberapa petani di Kelurahan Ra-raa Kecamatan
Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kondisi lahan yang mengalami
penurunan tingkat produkstivitas akibat perubahan iklim dan penggunaan pupuk kimia. Perubahan
beberapa lahan perkebunan kakao menjadi lahan agroforestry belum banyak dilakukan oleh petani
di Kelurahan Ra-raa karena pengetahuan petani tentang perubahan iklim masih terbatas. Hal inilah
mendorong peneliti untuk mengkaji sejauh mana pola agroforestry dapat mengatasi perubahan
iklim dan seberapa besar penerimaan yang diperoleh petani dari pola agroforetry yang diterapkan.
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan Mei sampai Juli 2016. Adapun
lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Kelurahan Ra-raa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka
Timur. Desa ini merupakan satu desa yang merupakan pernah menjadi salah satu areal penghasil
kakao. Saat ini beberapa petani di desa tersebut telah mengubah pola tanam pada lahan mereka
dengan pola agroforestry.
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Secara geografis desa ini terletak antara 2000’ – 5000’ dan membentang dari barat ke timur
antara 120045’ – 124006’ Bujur Timur. Luas Kelurahan Ra-raa adalah 11,0 km2 pada ketinggian 150
m dpl dengan batas-batas wilayah adalah :
 Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Welala
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Jaya dan Desa Wande
 Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Angata
 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lambuya
Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Lokasi Penelitian Kelurahan Ra-raa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu kuisioner yang telah disediakan untuk
kebutuhan wawancara dengan petani agroforestri. Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi
(a) kamera untuk mendokumentasikan hasil dilapangan, (b) alat tulis menulis untuk mencatat hasil
di lapangan, dan (c) GPS untuk mengambil titik koordinat untuk pembuatan peta lokasi penelitian.
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C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan petani yang mengolah lahannya
dengan menerapkan system agroforestry di Kelurahan Ra-raa. Pengambilan sampel dilakukan
pemilihan secara purposive sampling terhadap responden yang menerapkan system agroforestry
dengan pola tanam agrisilvikultur, agrisilvopastura dan agrisilvofisheri. Jumlah responden yang
diambil sebanyak 35 responden.
Data yang diambil berupa data kualitatif dan kuantitatif yang berumber dari data primer
dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini dengan
cara 1) observasi pada responden dan lahan kelola, 2) wawancara terhadap responden dan pihak
terkait lainnya dan 3) studi pustaka melalui literatur, laporan, dan penelitian yang terkait.
Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis. Analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif dan menghitung pendapatan petani dari masing-masing pola agroforestry
yang diterapkan dengan menggunakan rumus:
Pendapatan bersih petani diperoleh dengan rumus sebagai berikut : (Boediono, 1993 : 106)
p
= TR – TC
TR = P x Q
TC = TFC + TVC
dimana :
TR
P
Q
TC
TFC
TVC

=
=
=
=
=
=

Total Revenue = pendapatan total petani (Rp)
Price = harga pokok per satuan komoditas
Quantitas = jumlah produk yang dihasilkan
Total Cost (Rupiah)
Total Fixed Cost (Rupiah)
Total Variabel Cost (Rupiah)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pola Agroforestry yang Diterapkan
Hasil wawancara dan pengamatan dilapangan pada 35 responden terdapat tiga pola
tanam yang diterapkan pada lahan milik yang mereka kelola. Ketiga pola tanam tersebut adalah
pola agrisilvikultur, pola agrosilvopastura dan agrosilvofisheri. Pengkalsifikasian pola tersebut
didasarkan pada jenis komoditas yang disahakan pada lahan petani. Berdasarkan hasil analsis data
yang diperoleh di lapangan, dari 35 responden umumnya menerapkan pola agrisilvikultur. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Persentase Responden Berdasarkan pola Agroforestry yang Diterapkan Responden di
Kelurahan Ra-raa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka timur.
Jumlah
Persentase Total Luas Persentase
Pola
Responden Responden
Lahan
Luas Lahan
Agroforestry
(Jiwa)
(%)
(Ha)
(%)
Agrisilvikultur
28
80,00
24
80,00
Agrosilvofisheri
4
11,43
3,5
11,67
Agrosilvopastura
3
8,57
2,5
8,33
Total Jumlah
35
100,00
30
100,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2016.
Pemilihan jenis komoditas pada setiap pola agroforestry yang diterapkan antara responden tidak
sama. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan modal yang dimiliki oleh
responden.Adapun jenis komoditas yang diusahakan pada lahan-lahan tersebut dapat dilihat pada
tabel 2 berikut.
Tabel 2. Jenis komoditas Agroforestry pada Lahan Responden di Kelurahan Ra-raa Kecamatan
Ladongi Kabupaten Kolaka timur.
Jenis Komoditas
Tanaman Kehutanan

Keterangan
Jati putih (Gmelina arborea), Jati Lokal (Tectona grandis),
Mahoni (Swietenia mahagoni), Sengon (Paraserianthes
falcataria L. Nielsen), Jabon (Anthocepalus cadamda), Biti
(Vitex cofassus),

Tanaman
Pertanian/perkebunan

Lada (Piper nigrum), Coklat (Theobroma cacao L),
kelapa(Cocos nucifera), Pisang(Musa paradisiaca),
cabe(Capcium annum L), Pepaya(Carica papaya), Salak
(Salacca edulis), Cengkeh(Syzygium aromaticum), Pette
(Parkia speciosa), bamboo petung(Dendrocalamus asper),
Ubi kayu(Manihot utilisima), padi(Oryza sativa),
Rambutan(Nephellium
lappacium),
Durian(Durio
zibethinus), mangga(Mangifera indica), jambu mete
(Ancardium occidentale)
Ikan Tawar
Ikan mujair (Oreochromis mossambicus), Ikan mas
(Cyprinus carpio), Ikan nila (Oreochromis niloticus),
Ternak
Sapi (Bos taurus), Ayam (Gallus domesticus), Bebek
(Merginae sp.)
Sumber :Data Primer Hasil Penelitian, 2016
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Penerapan pola agroforestry pada lahan-lahan responden tersebut pada dasarnya
ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Sebagian
bear tanaman kehutanan yang diusahakan adalah jenis tanaman yang cepat tumbuh (fast growing)
dengan daur pendek. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola agroforestry yang diterapkan
masyarakat di beberapa wilayah di dunia mampu menyerap karbon lebih tinggi. Berdasarkan data
dari IPPC (2000) menyatakan bahwa agroforestry mempunyai penyerapan karbon kurang lebih 600
mt C/Y atau lebih tinggi dibandingkan hutan terutama bila menggunakan jenis tanaman fast growing.
Secara tidak langsung petani di Kelurahan Ra-raa telah membantu pemerintah dalam penurunan
emisi karbon. Dawson, (2011) merekomendasikan emisi karbon dapat dikurangi dengan penerapan
agroforestri melalui campuran jenis pohon penghasil kayu, pakan ternak dan buah-buahan. Kaiser
(2000) menyebutkan bahwa kegiatan agroforestri dapat menambah penyimpanan karbon lebih
tinggi dibanding dengan lahan pertanian, lahan penggembalaan, hutan dan padang rumput masingmasing sebesar 390 , 125, 240, 170 dan 38 x10 gram C per tahun (Tg C /tahun). Oelbermann dan
Voroney (2010) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa system agroforestri di daerah tropis dan
beriklim sedang menyimpan jumlah karbon dalam tanah lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman
satu jenis
Penerapan pola agroforestry juga merupakan upaya petani setempat untuk dapat
mempertahankan pemenuhan kebutuhan terutama pangan dan papan. Hakim et al. (2012)
menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang menjadi pilihan petani untuk tetap survive , di
antaranya: (i) berusaha memperluas lahan garapan atau mempertahankan lahan yang dimiliki, (ii)
mengusahakan secara maksimal pemenuhan kebutuhan pokok, (iii) menghindari kerugian dalam
bertani, (iv) memanfaatkan tenaga kerja dari kalangan keluarga, dan (v) memaksimalkan
penggunaan tenaga untuk bekerja apa saja. Hasil penelitian di Kelurahan Ra-raa, juga melihat
bahwa petani melakukan pengelolaan lahan dengan berbagai tahapan kegiatan mulai dari
pengolahan tanah sampai dengan pemasaran hasilnya. Adapun kegiatan budidaya agroforestry
yang dilakukan petani agroforestry di Kelrahan Ra-raa dapat dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel. 3. Kegiatan Pengelolaan Agroforestry di Kelurahan Ra-raa Kecamatan Ladongi Kabupaten
Kolaka Timur.
No.

Kegiatan Budidaya

1.

Pengolahan Tanah

2.

Pengadaan Bibit

3.

Penanaman dan
Pemupukan
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Keterangan
Dilakukan dengan cara manual menggunakan cangkul
dan parang
Pengadaan bibit dilakukan dengan membeli dan
cabutan
Penanaman dilakukan dengan menggali lubang
tanam yang sesuai dengan besar bibit. Sebelum
penanaman dilakukan terlebih dahulu diberi pupuk
pada lubang tanam yang disediakan

No.
4.

Kegiatan Budidaya

Keterangan

Pemeliharaan

Pembersihan lahan, pemangkasan cabang dan
pemupukan
5. Pemanenan
Pemanenan dengan cara tebang habis untuk tanaman
kehutanan dan untuk tanaman pertanian dilakukan
setiap tahun.
6. Pemasaran Hasil
Penjualan untuk hasil panen dilakukan melalui
Penampungan dan pasar.
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2016
Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa tahapan pengelolaan pada lahan telah dilakukan
petani telah cukup baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan secara
berkelanjutan. Pengelolaan lahan petani agroforestry pada ketiga pola tersebut relatif sama.
Kegiatan masyarakat yang menerapkan pola agroforestry pada lahan yang awalnya digunakan
untuk pola monokultur secara tidak langsung merubah lahan terdegradasi menjadi bright spots dan
menciptakan keanekaragaman hayati. Indayati (2012) menyatakan bahwa tujuan pengelolaan lahan
oleh masyarakat berdasarkan prinsip sosial ekonomi dengan wawasan lingkungan yaitu
mempertahankan dan meningkatkan produksi dan pelayanan, mengurangi resiko gagal produksi,
melindungi potensi sumberdaya alam, mencegah degradasi tanah dan kulaitas air, meningkatkan
pertumbuhan nilai ekonomi wilayah dan secara sosial ekonomi dapat diterima.
b. Pendapatan Petani dari Lahan Agroforestry
Pendapatan petani agroforestry tidak hanya bersumber dari hasil kehutanan tetapi juga
bersumber dari hasil komoditas lainnya yang diusahakan pada lahan mereka. Pendapatan yang
diterima antara satu petani dengan petani yang lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi oleh luas
lahan, jenis komoditas yang diusahakan, harga jual dari komoditas tersebut, frekuensi panen dari
setiap komoditas dan volume panen dari setiap komoditas serta biaya yang dikeluarkan.
Adapun biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pola agroforestry yang diterapkan
juga berbeda-beda seperti yang disajikan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Rata-rata Biaya Pengeluaran Responden Petani Agroforestry di Kelurahan Ra-raa
Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur
Biaya Pengeluaran Responden (Rp/ha/Tahun)
Jenis
No.
Pengeluaran Agrisilvikultur Agrosilvofisheri Agrosilvopastura
1
Bibit
0
209.266
746.666
2
Pupuk
217.113
158.233
186.933
3
Alat
141.336
119.733
136.000
4
Pajak
70.000
70.000
70.000
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Biaya Pengeluaran Responden (Rp/ha/Tahun)
Jenis
Pengeluaran Agrisilvikultur Agrosilvofisheri Agrosilvopastura
5
Tenaga Kerja
3.667.767
1.924.266
3.988.266
Total
4.096.153
2.481.500
5.127.866
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2016
No.

Berdasarkan hasil ananisis data pada tabel 4 terlihat bahwa biaya yang paling banyak
dikeluarkan adalah pada pola agrosilvopastura dengan total biaya yang dikeluarkan lebih banyak
pada biaya tenaga kerja. Perbandingan biaya untuk pengadaan bibit juga sangat besar dimana pada
pola agrisilivikultur tidak ada biaya bibit yang dikeluarkan karena umumnya responden memperoleh
dari hasil cabutan alami atau berasl dari bantuan pemerintah.khususnya tanaman kehutanan.
Adapun bibit yang dibeli adalah bibit ikan dan ternak.
Penggunaan pupuk masih dilakukan responden untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Penggunaan pupuk organik berupa pupuk kandang dilakukan pada awal musim tanam sedangkan
pupuk kimia digunakan pada saaat menjelang musim panen dengan rata-rata pemupukan sekali
setahun. Pengeluaran biaya untuk pembelian alat umumnya dilakukan dilakukan pada awal
kegiatan terutama untuk pengolahan lahan. Biaya lainnya berupa biaya tenaga kerja umumnya
dengan membayar upah harian pada tenaga kerja lepas sebesar Rp. 100.000,-/hari dengan waktu
kerja selama 9 jam. Penggunaan tenaga kerja upahan hanya dilakukan untuk responden yang luas
lahannya > 1 ha.Umumnya responden memperkerjakan anggota keluarga.
Pemanenan untuk tanaman kehutanan disesuaikan dengan umur daurnya. Tanaman jati
putih dipanen pada umur 15 tahun, tanaman jati lokal dipanen pada umur 20 tahun, tanaman mahoni
dipanen minimal berumur 15 tahun, tanaman sengon dan jabon umur panen berkisar 7 tahun dan
tanaman biti dipanen umur 11 tahun. Pemanenan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan
dilakukan setiap tahun dengan frekuensi panen berbeda-beda antar komoditas, sedangkan untuk
komoditas ternak terutama sapi dijual setelah berumur 3 tahun atau lebih disesuaikan dengan
kebutuhan petani.
Harga jual untuk masing-masing komoditas juga berbeda-beda. Harga jual tanaman
kehutanan juga berbeda antar jenis. Adapun harga jula untuk masing-masing jenis tanaman yang
diusahakan adalah Jati Putih di jual seharga Rp. 1.500.000/m3, Jati Lokal Rp. 2.000.000/m3, Mahoni
Rp. 800.000/m3, Sengon Rp. 600.000/m3, Jabon Rp. 700.000/m3, Biti Rp. 700.000/m3, Penjualan
dilakukan petani melalui Penampungan yang da di Kelurahan Ra-raa atau di wilayah Kecamatan
Ladongi dikarenakan jauhnya jarak lokasi ke perkotaan. Harga jual tanaman perkebunan berupa
merica adalah Rp 140.000/kg, cengkeh Rp. 100.000/kg, kelapa Rp. 1.500/buah, coklat Rp.
18.000/kg, pisang Rp. 50.000/tandan, salak Rp. 7.000/kg, ubi kayu Rp. 5.000/kg, rambutan Rp.
5.000/kg. Komoditas perikanan dengan usaha ikan mas dan ikan mujair dengan harga jual masingmasing Rp. 30.000/kg dan Rp. 25.000/kg sedangkan untuk komoditas peternakan berupa sapi
dengan rata-rata penerimaan adalah Rp.6.500.000/ekor, ayam rata-rata harga jual Rp. 25.000/ekor
dan bebek rata-rata harga jual Rp. 15.000/ekor.
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Hasil analisis data dapat diperoleh besaran pendapatan dari ketiga pola yang diterapkan
dalam setiap hektarnya berbeda. Adapun pendapatan rata-rata petani responden dapat dilihat pada
Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Rata-rata Pendapatan Responden pada masing-masing Pola Agroforestry di Kelurahan
Ra-raa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.
Rata-rata Pendapatan
Pola
No
Agroforestry
(Rp/ha/Tahun
Rp/KK/Tahun
1.
Agrisilvikutur
16.324.319
5.650.597
2.
Agrosilvofisheri
6.832.047
4.289.416
3.
Agrosilvopastura
47.987.067
15.995.689
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2016
Tabel 5 di atas jelas terlihat bahwa pendapatan tertinggi adalah penerapan
agrosilvopastura dan terendah adalah responden yang menerapkan agrosilvofisheri tetapi pada
dasarnya pada penerapan ketiga pola agroforestry mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan
responden. Peningkatan keanekaragaman jenis dan pendapatan masyarakat dari pola agroforestry
tersebut akan mengalami kenaikan sejalan dengan dukungan pemerintah setempat dan instansi
terkait lainnya. Dukungan pemerintah berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui
pelatihan dan sekolah lapang bagi para petani serta bantuan dana bergulir.
IV. KESIMPULAN
Perubahan pola tanam yang diterapkan petani di Kelurahan Ra-raa dalam beberapa pola
agroforestry meliputi pola agrisilvikultur, agrosilvopastura dan agrosilvofosheri mampu memenuhi
kebutuhan pangan dan papan masyarakat khususnya masyarakat sekitar. Penerapan pola
agroforestry juga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim
dengan merubah lahan terdegrasi menjadi bright spot dan menciptakan keanekaragaman hayati.
Penerapan agroforestry juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang
diharpakan dapat mendorong petani lainnya untuk menerapkan pola agroforestry pada lahan
miliknya. Adapun Pendapatan yang diperoleh petani berbeda yaitu pada pola agrosilvopastura
pendapatan yang diperoleh mencapai Rp. 15.995.689/ha/tahun, pola agrisilvikultur mencapai Rp.
5.650.597/ha/tahun dan pola agrosilvofisheri mencapai Rp. 4.289.416/ha/tahun.
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ABSTRAK
Perubahan iklim terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dampak
ekstrem dari adanya perubahan iklim adalah terjadinya kenaikan temperatur dan pergeseran musim,
sehingga mengakibatkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut yang
dapat mempengaruhi produksi perikanan. Sebagian besar masyarakat di pulau Tanakeke
mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan penghasilan mereka dari hasil perikanan.
Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui strategi adaptasi masyarakat pesisir di Pulau
Tanakeke terhadap perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei
dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh data primer. Responden adalah
para nelayan perikanan tangkap di Pulau Tanakeke. Data sekunder diperoleh dari BPS Kab.
Takalar. Data kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif . Hasil
penelitian menunjukkan bahwa beberapa strategi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Pulau
Tanakeke dengan adanya perubahan iklim adalah diversifikasi sumber pendapatan (budidaya
rumput laut, bertani, dan arang), penanaman kembali mangrove pada areal yang terbuka, dan
perubahan daerah tangkapan. Diversifikasi pendapatan memberikan tambahan pendapatan bagi
masyarakat yaitu sebesar Rp. 7.762.478/KK/tahun dari hasil rumput laut, Rp. 4.123.077/KK/tahun
dari hasil sawah/kebun dan Rp. 20.066.667/kk/tahun dari hasil penjualan arang.
I. PENDAHULUAN
Isu perubahan iklim akhir-akhir ini menjadi isu menarik diperbincangkan baik ditingkat
global maupun lokal. Indonesia adalah negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan
iklim (Diposaptono et.al, 2009). Perubahan iklim terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang
cukup panjang, antara 50-100 tahun. Meskipun perlahan, dampaknya sebagian besar permukaan
bumi menjadi panas. Kerentanan Indonesia juga disebakan faktor aktifitas manusia yang kurang
peduli terhadap aspek keberlanjutan lingkungan, yang terlihat konversi hutan secara besar-besaran
tanpa mengindahkan keberlanjutannya, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembukaan mangrove
di wilayah pesisir serta perusakan terumbu karang yang masif dilakukan (Hidayati 2011).
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Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak
terhadap berbagai segi kehidupan. Dampak ekstrem dari perubahan iklim terutama adalah
terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan
gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa
air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang
serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir pantai (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010).
Diposaptono et.al (2009) menyebutkan bahwa perubahan iklim mengakibatkan perubahan
fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat,
gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Perubahan fisik
tersebut tentunya mengimbas pada segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem
alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya
masyarakat.
Pulau Tanakeke berada di ujung barat daya dari daratan Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak
terdekat dengan daratan Kabupaten Takalar sekitar 3,5 km. Pulau Tanakeke mempunyai luasan
43,12 km2, berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil,
pulau dengan luasan kurang dari atau sama dengan 100 km2 dikategorikan sebagai pulau sangat
kecil. Pulau Tanakeke berbatasan dengan perairan laut, sebelah utara berbatasan dengan Selat
Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Selat Tanakeke dan Desa Takalar, sebelah selatan
berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Melihat
dampak perubahan iklim di Indonesia, kategori masyarakat yang paling rentan adalah masyarakat
di pedesaan khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Numberi 2009). Pada dasarnya
nelayan dalam kegiatan sehari-hari sangat bergantung pada tabiat alam. Perubahan pada alam
yang drastis dan yang sulit untuk diantisipasi, selanjutnya akan menambah kepanikan terhadap
kejutan alam yang siap melenyapkan tanaman atau hasil tangkapan mereka. Masyarakat nelayan
hidup dalam ketidakpastian hasil mata pencahariannya, karena mereka bergantung pada alam
(musim dan cuaca). Dengan adanya imbas dari perubahan iklim yang berpengaruh secara langsung
terhadap lingkungannya, menjadikan ketidakpastian tersebut semakin meningkat terhadap aspek
penghidupan nelayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi adaptasi yang
dilakukan oleh masyarakatdi Pulau Tanakeke terhadap adanya perubahan iklim.
II. METODE
A. Waktu dan lokasi
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2016,
di Kepulauan Tanakeke yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten
Takalar, sekitar 40 Km sebelah selatan Kota Makassar. Gambaran lokasi penelitian dapat dilihat
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Lokasi Penelitian Pulau Tanakeke, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner,dan peralatan yang
digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut ; alat tulis menulis, alat perekam
(MP4), peta lokasi, kamera, perlengkapan lapangan lainnya.
C. Metode Penelitian
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Responden
adalah masyarakat yang tinggal di Pulau Tanakeke (5 desa) dan mempunyai mata pencaharian
utama sebagai nelayan. Adapun jumlah responden yang diambil sebagai sampel sebanyak Data
dan informasi dikumpulkan melalui: observasi, studi literatur dan wawancara dengan 156 orang,
yang berasal Desa Maccinibaji (30 orang), Desa Balangdatu (50 orang), Desa Tompotana (32
orang), Desa Rewatayya (40 orang) dan Desa Mattirobaji (4 orang). Data yang telah dikumpulkan,
kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden
Responden adalah masyarakat yang tinggal di pulau Tanakeke Kabupaten Takalar, yang
mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan. Karakteristik responden yang dimaksud
dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, suku, lama tinggal, daerah asal responden, jumlah
tanggungan keluarga, serta tingkat pendapatan responden.
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Umur responden dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu kelompok 1 untuk usia >35 tahun
sebanyak 43 orang (24%), kelompok 2 untuk usia antara 35 sampai dengan 55 tahun sebanyak 95
orang (63%) dan kelompok 3 untuk usia > 55 tahun yaitu sebanyak 18 orang (13%). Sebesar 78%
responden (122 orang) tergolong tidak sekolah atau hanya tamat SD, 38% responden (28 orang)
mengenyam pendidikan formal hingga SMP - SMA/sederajat, dan 4% responden (6 orang) yang
sampai ke Perguruan Tinggi. Walaupun demikian, sebenarnya sebagian besar responden bukan
sama sekali tidak pernah sekolah, mereka pernah sekolah di sekolah dasar (SD) namun tidak tamat.
Dulu, sekolah hanya terdapat di kota Takalar, sementara di pulau belum ada sekolah. Susahnya
akses menuju ke darat menyebabkan banyaknya responden yang putus sekolah hingga tidak tamat
SD.
Berdasarkan jumlah tanggungan keluarganya, sebanyak 105 orang (67%) responden
memiliki jumlah tanggungan sebanyak 3 - 5 orang, 29 orang responden (19%) memiliki jumlah
tanggungan sebanyak <3 orang, dan 22 orang atau 23% orang responden memiliki jumlah
tanggungan sebanyak > 5 orang. Responden mempunyai mata pencaharian pokok sebagai
nelayan. Pendapatan responden adalah pendapatan kotor yang diterima oleh responden dari mata
pencaharian yang mereka geluti sehari-hari selama satu bulan (Rp/bulan). Sebanyak 75 responden
atau 48% memiliki pendapatan antara Rp. 750.000 - Rp. 1.500.000/bulan, 55 orang atau 35%
responden memiliki pendapatan >Rp. 1500.000/bulan, dan 26 orang atau 17% responden memiliki
pendapatan sebesar < Rp. 750.000/bulan. Sehingga rata-rata responden di Pulau Tanakeke
memiliki tingkat pendapatan antara Rp. 750.000 - Rp 1.500.000/bulan. Pendapatan masyarakat
Pulau Tanakeke tersebut lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu sebesar Rp. 2.000.000/bulan.
B. Strategi Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Iklim
Perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan suhu permukaan laut dan stratifikasi
kolom air yang kemudian memengaruhi proses upwelling di lautan. Perubahan sirkulasi laut, dan
proses upwelling ini menyebabkan terjadinya perubahan pola migrasi ikan dan gerombolan ikan
(Diposaptono et al., 2009). Hal ini juga sejalan dengan pendapat seorang ahli ekologi, Odum (1994)
yang menyatakan bahwa bagian lautan yang paling produktif adalah di tempat terjadinya penaikan
air atau upwelling ini. Migrasi ikan, dimana gerombolan ikan-ikan dengan jenis tertentu melintasi
suatu wilayah penangkapan inilah yang dipahami oleh nelayan sebagai musim penangkapan ikan
atau musim ikan. Perubahan musim ikan ini sangat mempengaruhi penghasilan nelayan mengingat
beberapa spesies ikan memang hanya datang di musim-musim tertentu.
Salah bentuk dari perubahan iklim yang mempengaruhi kegiatan produksi nelayan adalah
perubahan pola angin (UNEP (2009) dalam Patriana dan Satria (2013)). Perubahan pola angin,
selain memengaruhi proses sirkulasi yang pada akhirnya berdampak pada kelimpahan ikan di
lautan, juga menyebabkan sulitnya nelayan memprediksi waktu-waktu yang tepat untuk melaut.
Adanya perubahan pola angin dapat meningkatkan gelombang laut semakin besar sehingga dapat
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menyebabkan resiko melaut juga semakin besar, dan sangat mengganggu aktifitas nelayan untuk
melaut.
Menurut Murdiyarso (2005), adaptasi terhadap perubahan iklim adalah salah satu cara
penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap
perubahan iklim. Selanjutnya Smit dan Wandel (2006) menjelaskan bahwa adaptasi termasuk
tindakan yang diambil untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan resiliensi, sedangkan
kemampuan adaptasi adalah kemampuan untuk mengambil tindakan tersebut. Smit dan Wandel
(2006) juga melihat adaptasi pada aspek tindakan yang dilakukan serta seberapa besar kemampuan
yang dilakukan dalam mengambil tindakan tersebut.
Nelayan dalam menghadapi perubahan iklim, mereka banyak melakukan strategi adaptasi
atau penyesuaian antara lain pada aspek ekonomi nelayan melakukan diversifikasi kegiatan
ekonomi, pada aspek teknik penangkapan, nelayan melakukan mengubah area penangkapan
(fishing ground), dalam aspek lingkungan nelayan melakukan penanaman kembali mangrove pada
daerah yang terbuka akibat penebangan.
1. Diversifikasi Kegiatan Ekonomi
a. Budidaya rumput laut
Kegiatan budidaya rumput laut mulai digeluti oleh masyarakat sejak akhir tahun 2009. Saat
itu masyarakat sedang mengalami kesulitan, karena hasil tangkapan perikanan semakin berkurang,
sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya menggantungkan hasil tangkapan
perikanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Disaat yang sama, telah ada larangan
dari pemerintah desa untuk menebang dan memperjualbelikan kayu mangrove, padahal saat itu
mereka lagi butuh uang untuk biaya hidup sehari-hari. Kemudian situasi mulai teratasi ketika ada
bantuan pemerintah untuk pengembangan rumput laut di Tanakeke. Masyarakat perlahan-lahan
beralih menjadi petani rumput laut mulai akhir tahun 2009.
Komoditi rumput laut di Tanakeke perlahan-lahan mendongkrak ekonomi masyarakat
setempat. Harga rumput laut yang stabil, tidak jatuh seperti komoditi lain, memberikan peningkatan
pendapatan masyarakat Tanakeke. Selain menambah pendapatan, komoditi rumput laut juga
membuka lapangan kerja baru. Rumput laut membuka kesempatan kerja suami dan istri. Suami
memasang dan merawat rutin di laut, sementara untuk mengikat bibit ke bentangan tali dikerjakan
sang istri (Arif, 2015).
Kegiatan budidaya rumput laut ini tidak memakan waktu yang cukup lama hingga petani
sudah bias menikmati hasilnya. Rata-rata rumput laut dipanen saat berumur 40-45 hari. Rata-rata
masyarakat memiliki jumlah bentang untuk kegiatan budidaya rumput laut sebanyak 100 bentang.
Satu bentang tali rumput laut dapat menghasilkan 5-10 kg rumput laut per panen, dengan harga jual
rata-rata adalah Rp. 6000/kg. Rata-rata penghasilan yang diperoleh petani rumput laut per tahun
adalah Rp. 7.762.478/KK/tahun.
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b. Usaha arang bakau
Usaha budidaya arang juga sudah lama dilakukan oleh masyarakat di pulau Tanakeke
dan hal ini sudah dilakukan turun-temurun. Hal tersebut didukung dengan potensi kayu mangrove
yang melimpah karena kondisi pantai di kawasan ini yang sangat sesuai sebagai habitat mangrove,
permintaan pasar yang cukup tinggi, menjadikan usaha ini tetap dilakukan oleh sebagian penduduk
Pulau Tanakeke. Sentra industri arang di Pulau Tanakeke terdapat di Desa Tompotana, sebagian
lain dalam skala kecil terdapat di Desa Balangdatu dan Mattirobaji.
Masyarakat pengrajin arang mendapatkan bahan baku kayu mangrove dari lahan sendiri,
membeli dari orang lain atau kerjasama dengan tengkulak. Pembuatan arang dari kayu mangrove
mempunyai potensi pasar yang cukup bagus. Arang dari pohon mangrove mempunyai kualitas yang
sangat tinggi dan banyak di sukai konsumen. Kebutuhan arang kayu bakau atau kayu bangko di
Makassar, disuplai dari Tanakeke. Bukan hanya dalam bentuk arang, mangrove batangan pun
diangkut ke Makassar untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sentra industri arang di Pulau
Tanakeke terdapat di Desa Tompotana, sebagian lain dalam skala kecil terdapat di Desa
Balangdatu, Maccini Baji dan Mattirobaji. Total jumlah pembuat arang saat ini kurang lebih 20 orang
untuk ke empat desa tersebut.
Proses pengolahan kayu mangrove menjadi arang membutuhkan waktu sekitar dua bulan,
yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap produksi dan tahap pemasaran. Pembuat
arang mendapatkan bahan baku kayu mangrove dari lahan sendiri, membeli dari orang lain atau
kerjasama dengan tengkulak. Untuk lahan seluas 1 ha dapat diolah selama satu tahun dengan
beberapa kali proses pengolahan. Sulitnya akses, kurangnya tenaga kerja serta banyaknya pohon
di dalam lahan yang telah mereka beli tersebut menyebabkan pembuat arang tidak dapat mengolah
sekaligus semua kayu yang telah mereka beli. Ini bisa membutuhkan waktu hingga 3-6 kali proses
pengolahan. Rata-rata penghasilan nelayan dari hasil usaha arang adalah sebesar Rp.
20.066.667/kk/tahun.
c. Usaha pertanian
Berdasarkan data dari BPS Kab Takalar, lahan pertanian dan perkebunan cukup tersedia
baik berupa sawah tadah hujan, tegalan, pekarangan dan perkebunan. Total lahan sawah (Tabel
1) yang terdapat di 5 desa adalah seluas 202,24 ha, tegalan 261 ha, pekarangan 534,98 ha dan
perkebunan 50 ha. Padatnya aktifitas melaut membuat nelayan tidak memiliki waktu lagi untuk
menggarap lahan sawah/tegalan yang dimiliki dan membiarkan lahan terbengkalai dan tidak
dikelola.
Tabel 1. Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering Tiap Desa/Kelurahan di Pulau Tanakeke (Ha)
Desa/Kelurahan
Sawah
Tegalan
Pekarangan
Perkebunan
Mattiro baji
52,35
75,04
349,02
18
Maccini Baji
58,43
55,92
55,92
6
Rewataya
10,05
50,79
50,79
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Desa/Kelurahan
Sawah
Tompotana
Balangdatu
81,41
Total
202,24
Sumber: BPS Kab. Takalar, 2016

Tegalan
79,25
261

Pekarangan
79,25
534,98

Perkebunan
26
50

Namun seiiring dengan adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga
mengakibatkan tingginya resiko jika para nelayan melaut, membuat mereka kembali melirik lahan
sawah yang selama ini mereka tinggalkan. Beberapa nelayan mulai mengarap sawah mereka,
menanami dengan padi saat musim hujan dan menggantinya dengan tanaman semusim atau
palawija saat musim kemarau tiba. Selain padi, beberapa hasil pertanian yang banyak terdapat di
Pulau Tanakeke ini adalah semangka, cabe, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan
kacang hijau. Hasil dari pertanian ini menambah penghasilan masyarakat sebesar
4.123.077/KK/tahun.
2. Penanaman Mangrove
Banyaknya penggunaan kayu mangrove, baik sebagai ajir untuk budidaya rumput laut,
maupun yang ditebang untuk dijadikan arang atau kayu bakar lambat laun membuat beberapa
daerah terbuka. Proses pertumbuhan tanaman mangrove yang tidak sebanding dengan
penebangannya, sehingga dapat memicu terjadinya banjir akibat air pasang maupun saat musim
hujan pada beberapa desa di Pulau Tanakeke.
Pengelolaan hutan mangrove di Tanakeke selama ini dikelola oleh perseorangan atau
menjadi milik pribadi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki keleluasaan dalam
pengelolaannya dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, termasuk pemerintah. Hutan
mangrove selama ini telah menjadi sebuah asset yang bernilai cukup tinggi, yang dapat
diperjualbelikan dengan harga 15 – 30 juta/ha, bahkan dapat digunakan sebagai mahar perkawinan.
Namun saat ini telah terdapat kesepakatan yang tidk tertulis antara pemilik hutan mangrove dengan
warga yaitu, bahwa kawasan mangrove yang telah ditebang untuk keperluan pembuatan arang,
wajib ditanami kembali oleh pemilik lahan sebanyak dan seluas jumlah pohon yang ditebang. Jika
kesepakatan tersebut dilanggar, maka warga masyarakat lain berhak mengklaim luasan mangrove
tersebut menjadi hak miliknya, dengan cara menanam pohon mangrove di lokasi penebangan
mangrove yang tidak ditanami tersebut.
Dari keseluruhan mangrove yang ada di Pulau Tanakeke, terdapat satu kawasan hutan
mangrove yang ditetapkan warga kelima desa yang ada di Pulau Tanakeke sebagai area
perlindungan. Kawasan hutan bakau tersebut disebut “Bangko Tapampang” dengan luas mencapai
50,5 ha yang terletak di Desa Rewatayya. Kawasan hutan mangrove Bangko Tapampang telah
menjadi kesepatan warga untuk dijadikan kawasan perlindungan sehingga ada sanksi yang telah
disepakati jika kedapatan masyarakat yang menebang pohon mangrove di kawasan ini. Kawasan
Bangko Tapampang inilah yang akan terus direhabilitasi karena sesungguhnya nasib pulau
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Tanakeke sangat tergantung dengan keberadaan bangko Tapampang ini. Mengapa hutan
mangrove ini harus terus dijaga kelestariannya, karena berdasarkan hasil penelitian terbaru
menunjukkan bahwa mangrove memberi sumbangan sangat potensial untuk mengurangi emisi
karbon dibanding hutan hujan tropis. Kapasitas penyimpanan karbon mangrove 3-5 kali lebih besar
dari hutan tropis di daerah yang sama. Volume karbon yang tersimpan dalam mangrove teramat
sangat besar di Indonesia, sehingga menjadikan mangrove sebagai harapan terbaik bagi kontribusi
Indonesia dalam memperlambat perubahan iklim. Para ahli dari Center for International Forestry
Research (Cifor) dan USDA Forest Service menekankan perlunya hutan mangrove dilindungi
sebagai bagian dari upaya global dalam melawan perubahan iklim (Mudiyarso,2011).
3. Perubahan Daerah Tangkapan
Perubahan darah tangkapan juga merupakan salah satu adaptasi yang dilakukan nelayan
di Pulau Tanakeke dalam menghadapi perubahan iklim. Adanya perubahan iklim, mengakibatkan
hilangnya beberapa spesies ikan yang terdapat di sekitar pulau, hingga mempengaruhi jumlah hasil
tangkapan yang diperoleh nelayan. Oleh sebab itu, beberapa nelayan mencoba mencari
peruntungan nasib dengan mendatangi daerah lain, keluar pulau, keluar kabupaten bahkan keluar
provinsi demi mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Tentu saja ini memakan waktu dan
biaya yang lebih besar dari biasanya. Nelayan harus rela meninggalkan keluarga mereka selama
berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dengan harapan setelah pulang mereka membawa hasil yang
lebih banyak. Jika beruntung, mereka akan pulang membawa hasil dan jika tidak beruntung, mereka
pulang tidak membawa apa-apa.
Helmi dan Satria (2012) menyatakan bahwa kondisi lingkungan pesisir yang mengalami
perubahan ekologis serta iklim yang makin ekstrim bisa menggeser area penangkapan ikan (fishing
ground) ke daerah yang lebih jauh. Hal ini akan menyebabkan ongkos produksi untuk mencari ikan
yang dilakukan nelayan akan naik yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan ekonomi
nelayan. Hal ini senada dengan apa yang ditemukan oleh Leede et al (2012), bahwa perubahan
daerah tangkapan dapat mengindikasikan beberapa hal diantaranya penurunan pendapatan,
penurunan keuntungan dalam bisnis perikanan, penurunan akses terhadap area tangkap yang
produktif dan penurunan jumlah tangkapan produk perikanan.
Strategi adaptasi mengubah daerah tangkapan adalah kegiatan mengubah lokasi
penangkapan ikan sesudah terjadinya perubahan ekologis. Adaptasi dengan mengubah daerah
penangkapan ikan dilakukan oleh para nelayan hanya mengandalkan naluri dan pengalaman
mendeteksi area yang diperkirakan banyak ikan. Para nelayan yang melakukan tindakan ini tidak
memiliki kemampuan yang lebih sistematis dan terencana untuk mendeteksi ikan. Dengan demikian,
adaptasi seperti ini menyebabkan inefisiensi energi (bahan bakar dan tenaga), pemborosan waktu,
dan hasil tangkapan yang relatif rendah (Helmi dan Satria, 2012).
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IV. KESIMPULAN
Pulau Tanakeke merupakan pulau kecil yang sangat rentan terhadap adanya perubahan
iklim. Dampak adanya perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap aktifitas mereka dalam
mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan
oleh nelayan pulau Tanakeke dalam menghadapi perubahan iklim ini yaitu (1) diversifikasi kegiatan
ekonomi, melalui usaha budidaya rumput laut, arang bakau, dan intensifikasi pertanian, (2)
penanaman kembali areal mangrove yang terbuka karena mangrove dapat menghambat terjadinya
perubahan iklim, dan (3) perubahan daerah tangkapan. Beberapa strategi tersebut mampu
menambah penghasilan masyarakat terutama disaat terjadinya perubahan iklim, sehingga mereka
tidak lagi sepenuhnya menggantungkan sumber penghidupan mereka pada hasil tangkapan
perikanan.
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ABSTRAK
Ulatsutera (Bombyx mori L) dapat merespon perubahan faktor-faktor klimat harian, bulanan ataupun
puluhan tahun. Respon ulatsutera terhadap faktor klimat diekspresikan secara fisiologis maupun
tanggapan kerentanan terhadap infeksi patogen penyebab penyakit termasuk pebrin. Faktor klimat
yang penting untuk pertumbuhan ulatsutera dan infeksi patogen adalah suhu, kelembaban udara
dan curah hujan. Faktor klimat terutama suhu dan kelembaban udara dapat memicu kejadian
penyakit pebrin baik di daerah tropis ataupun subtropis jika sediaan patogen dari lingkungan sangat
virulen dan bibit ulatsutera sebagai inang sangat rentan. Pengamatan faktor klimat adalah penting
untuk pendugaan atau prediksi kemungkinan ledakan penyakit pebrin agar dapat dilakukan tindakan
pencegahan.
Kata kunci: faktor klimat, penyakit pebrin, ulat sutera
I. PENDAHULUAN
Kehidupan serangga secara umum dan strategi mempertahankan diri sangat erat
hubungannya dengan pola iklim (Reddy, 2013). Ulatsutera merupakan salah satu jenis serangga
penghasil serat utama yang tidak luput dari pengaruh iklim. Dari waktu ke waktu ulatsutera terus
menerus juga ikut merespon perubahan-perubahan iklim sebagaimana terspesiasi membentuk ras,
voltimisme, moltinisme, galur-galur baru dan termasuk kepekaan terhadap penyakit.
Penyakit pebrin atau microsporidiosis adalah salah satu penyakit ulatsutera paling
mematikan di setiap sentra pemeliharaan ulatsutera. Penyakit ini disebabkan oleh endoparasit,
Nosema bombycis. Sejarah serikulture dunia mencatat bahwa kehancuran persuteraan di beberapa
negara oleh karena wabah penyakit pebrin ini (Bhat et al, 2009; Singh et al, 2012). Pebrine pertama
kali tercatat di Perancis pada tahun 1845 dan kemudian menyebar ke Italia, Spanyol, Suriah, dan
Rumania. Wabah penyakit ini menjadi penyebab runtuhnya industri persuteraan alam Prancis dan
Italia pada tahun 1865 (Vega & Kaya, 2012). Patogen pebrin dapat ditularkan secara horisontal dan
secara vertikal (Singh et al, 2012). Penularan patogen secara horizontal adalah melalui daun atau
debu dari peralatan pemeliharaan yang terkontaminasi spora kemudian masuk ke dalam
pencernaan ulatsutera. Sedangkan penularan secara vetikal adalah melalui indung telur yang
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diteruskan ke telur yang diletakkan sehingga menjadi bibit yang tidak memenuhi persyaratan bibit
komersil.
Meskipun banyak penelitian dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian penyakit ini,
akan tetapi masih sering menimbulkan kekhawatiran bagi petani ulatsutera dan ahli serikulture
dimana pun karena wabahnya sesekali dan sporadis. Penelitian yang mengaitkan pola atau anomali
iklim saat ini banyak dilakukan untuk mempelajari fenomena epidemik atau pandemik penyakit
pebrin. Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah meninjau literatur tentang penyakit
pebrin dari ulatsutera yang berkaitan komponen iklim disajikan dalam artikel ini.
II. PENYAKIT PEBRIN
A. Gejala Penyakit
Nama pebrin pertama kali diberikan oleh De Quadrefagues (1860) karena pada
permukaan kulit ulatsutera yang terinfeksi terbentuk bercak atau spot berwarna karat kehitaman
seperti pepper atau lada/merica (Govindan et al, 1997). Gejala awal ulatsutera yang terkena
penyakit pebrin adalah selera makannya hilang yang menjadikan pertumbuhan dan ganti kulitnya
tidak seragam. Pada larva kecil gejalanya akut tetapi pada larva besar gejalanya kronis (Tajima,
1972). Gejala penyakit Pebrin yang terjadi pada larva instar pertama yang telah terinfeksi pada fase
embrio menunjukkan tidak ada rambut tubuh, larva berwarna gelap, dan pertumbuhan lambat.
Infeksi berat pada instar pertama akan segera mati. Infeksi instar kedua gejala yang terjadi seperti
larva keriput, pada tubuh larva terjadi bercak berwarna karat atau bintik hitam, terutama pada tanduk
caudal dan proleg, larva sulit ganti kulit dan tidak dapat membentuk pupa (Gambar 1). Gejala pada
pupa gerakkannya lebih lambat dan terdapat noda hitam tidak teratur pada dinding tubuh. Gejala
pada ngengat, terjadi penundaan muncul/keluarnya dari kokon karena ketidakmampuan untuk
menerobos kulit kokon. Sayap yang terbentuk tidak normal dan sisiknya sangat mudah lepas, Gejala
pada telur, bentuknya tidak seragam dan banyak telur yang tidak dibuahi dan telur mati (Yup-lian,
1991). Pupa yang terinfeksi akan gagal bermetamorfosis menjadi dewasa. Jika berhasil jadi ngengat
antenanya tidak normal, fekunditas rendah, dan telur diletakkan bertumpuk. Telur yang tidak dibuahi
persentasenya tinggi, telur mudah terlepas atau tidak lengket pada kertas telur, bentuk telur tidak
seragam (Singh et al., 2012).
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Gambar 1. Gejala infeksi pebrin pada larva instar 5
Otopsi larva menunjukkan pustul putih pada permukaan midgut pada 5 hari setelah infeksi
(HSI). Pengamatan di bawah mikroskop cahaya dapat mengungkapkan adanya spora. Perbanyakan
spora berada di tingkat yang lebih cepat pada larva kecil. Infeksi larva besar mengakibatkan
kontaminasi pupa dan ngengat. Berat larva, berat kokon dan rasio kulit kokon akan berkurang pasca
infeksi meningkat. Sel terinfeksi berat tampak seperti karung diisi dengan parasit pada sel-sel lumen
usus. Kemudian pada 8-9 HSI, spora yang berkembang dalam lumen bocor atau tertutup dalam
gumpalan sitoplasma. Perubahan histopatologi kerusakan dan waktu produksi spora dipengaruhi
oleh dosis spora dan umur larva (Jyothi dan Patil, 2011).
B. Deskripsi Patogen Pebrin
Patogen penyebab penyakit pebrin pertama kali dideskripsikan oleh Nägeli pada tahun
1857 (Solter et al., 2012). Penyebab penyakit pebrin adalah Nosema bombycis (Nageli) termasuk
Microsporidia (Bhat et al., 2009). Microsporidia adalah eukariota uniseluler merupakan parasit
obligat dari berbagai hewan. Selama bertahun-tahun, microsporidia yang dianggap sebuah cabang
awal pohon evolusi eukariotik dan ahli filogenetik awal mendukung hipotesis ini. Saat ini secara
konsisten menempatkan microsporidia jauh dari pangkal pohon eukariotik dan menunjukkan adanya
hubungan dengan jamur, tetapi sifat dari hubungan mikrosporidia-jamur belum ditentukan (Didier et
al, 2004; Gill dan Fast, 2006). Posisi N. bombycis dalam taksonomi adalah termasuk dalam Kerajaan
Fungi, Filum Microspora, Kelas Microsporea, Ordo Microsporida, Sub-ordo Apanosporoblastina,
Famili Nosematidae, Genus Nosema, Species bombycis (Bhat et al., 2009).
Spora matang bentuknya oval dapat memantulkan cahaya, panjangnya 3,8 μm dan
lebarnya 2,0 μm atau perbandingan panjang dan lebarnya 1,9 μm. Spora yang belum matang bentuk
dan ukuran bervariasi dan berkilau (Tajima, 1972; Bhat et al., 2009). Spora terdiri atas tiga lapisan
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membran (dalam, tengah, dan luar), mikropil terletak di ujung anterior, dan di bagian tengah terdapat
sporoplasm, berisi empat inti. Pada setiap ujung terdapat vacuola. Salah satu ujungnya terdapat
polar filamen dan polar kapsul, filamen kutub berbentuk kumparan (Yup-lian, 1991; Franzen, 2008).
Terdapat tiga protein tabung polar disebut sebagai PTP1, PTP2 dan PTP3 yang dimanfaatkan dalam
penerapan teknik imunologi dan molekuler untuk identifikasi fungsi dari tabung polar tersebut (Xu
dan Weiss, 2005). Struktur spora N. bombycis dapat dilihat pada Gambar 2.

a

b

Gambar 2. Struktur spora N. bombycis. a, Sketsa spora dengan kumparan filament polarnya
(Franzen, 2008). b, Hasil foto TEM (Franzen, 2008). c, Organel dalam (Jian-Yang, 2007).

C. Hubungan penyakit Pebrin dengan Inang (Ulat Sutera) dan Lingkungan
Kemampuan patogen parasit untuk bertahan dan berkembang dengan/dalam populasi
inangnya tergantung pada efisiensi transmisi dari satu inang ke yang lain. Terdapat banyak faktor
yang mempengaruhi transmisibilitas patogen serangga dalam populasi inang; (1) Faktor patogen;
(2) Faktor inang; (3) Lingkungan/perubahan iklim.
Secara klasik interaksi antara tiga faktor penting yang mempengaruhi kejadian suatu
penyakit hewan ataupun tumbuhan dapat dijelaskan dengan segitiga penyakit (Gambar 3).
Beberapa komponen iklim yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit pebrin adalah suhu,
kelembaban dan curah hujan. Peranan iklim dapat menciptakan kondisi yang menguntukan bagi
patogen karena dapat menginduksi patogen avirulen menjadi virulen. Sebaliknya bagi inang
memperburuk perkembangan fisiologi inang/ulatsutera sehingga sangat rentan terjadinya infeksi
patogen virulen tersebut. Iklim mempengaruhi semua tahap dari siklus hidup inang dan patogen
serta pengembangan penyakit. Tingkat keparahan penyakit dalam satu periode dapat berfluktuasi
sesuai dengan variasi iklim. Jika kejadian penyakit berlangsung pada rentang waktu lama pada
suatu lingkup area terbatas disebut epidemi. Kejadian epidemi dapat berkembang menjadi pademik
jika cakupan area geografi yang lebih luas.
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Perubahan Inang/Ulatsutera
» Jenis/Galur Bibit
» Ketahanan Bibit
» adaptasi pakan, dll

Perubahan Patogen/Nosema bombycis
» Strain
» virulensi
» Patogenitas
» penyebaran/transmisi, dll

Lingkungan
Abiotik
»Iklim (Suhu,
Kelembaban,
Curah hujan,
anomali iklim, la
nina/el nino, dll)
»Tanah
Biotik
» Pakan/daun
murbei

Gambar 3. Interaksi antara faktor yang saling mempengaruhi kejadian penyakit pebrin pada ulat
sutera
Peningkatan keparahan penyakit dapat pula terjadi karena nilai gizi yang buruk dari daun
yang melemahkan ulatsutera dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kualitas daun
murbei seperti kadar protein, gula dan selulosa berperan penting dalam meningkatkan pertahanan
respons ulatsutera (Watanabe et al., 1989). Daun murbei yang terlalu muda atau terlalu tua dan
menguning meningkatkan kejadian penyakit. Ulatsutera sensitif terhadap faktor stres seperti suhu,
kelembaban, nutrisi dan kepadatan populasi pada rak pemeliharaan. Faktor-faktor ini membuat
ulatsutera lemah dan rentan terhadap penyakit.
Faktor yang tidak kalah pentingnya setelah ketiga faktor yang telah dibahas adalah faktor
media transmisi yang menghantarkan penyebaran penyakit dari sumber inokulum ke inang
berikutnya. Menurut Shapiro-Ilan et al. (2012), keempat komponen (patogen, inang, lingkungan dan
agen transmisi) tersebut bekerja sendiri-sendiri atau kombinasi keempat komponen yang kondusif
dan bekerja secara simultan dalam mengembangkan epizootik/kejadian penyakit, epidemik atau
bahkan pandemik.
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III. PERUBAHAN IKLIM DAN INFEKSI PENYAKIT PEBRIN
Perubahan iklim yang melibatkan variasi suhu dan kelembaban mempengaruhi kejadian
penyakit pebrin. Penelitian Rahmathulla et al. (2012), tentang dampak dari kondisi iklim yang
berbeda yaitu, musim panas, hujan dan musim dingin pada kejadian penyakit pebrin di India.
Pemantauan reguler dan pengendalian penyakit yang dilakukan selama jangka waktu tiga tahun
(2008-2010). Hasilnya menunjukkan bahwa insiden penyakit pebrin lebih tinggi selama awal musim
dingin (Oktober-November) diikuti oleh musim hujan (Juli-September) dan insiden itu paling sedikit
di musim panas (Maret-Mei). Analisis korelasi menunjukkan bahwa kejadian penyakit pebrin
berkorelasi positif dengan kelembaban (Gambar 4) dan negatif dengan suhu (Gambar 5) yang
tercatat dari lokasi penelitian. Penelitian Rahmathullah merupakan pengamatan kejadian penyakit
pebrin di daerah tropis.

Gambar 4. Hubungan kejadian penyakit pebrin dengan kelembaban udara
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Gambar 5. Hubungan kejadian penyakit pebrin dengan suhu udara
Sebaliknya penelitian kejadian penyakit pebrin di daerah subtropis yang dilakukan oleh
Jiping et al. (2002), menunjukkan hasil analisis regresi linier berkorelasi negatif antara suhu dengan
kejadian penyakit pebrin. Penelitian Jiping dilakukan oleh di Provinsi Guangdong mengamati
hubungan prevalensi penyakit pebrin selama empat dekade. Provinsi Guangdong memiliki iklim
subtropis lembab yang dipengaruhi oleh monsun Asia Timur. Musim panas yang basah dengan suhu
tinggi dan kelembaban tinggi, musim dingin ringan dan relatif kering. Guangdong memiliki musim
hujan yang panjang, mulai dari April hingga September. Suhu rata-rata 28.6 °C, curah hujan 264,13
mm dan kelembaban udara 83,3 % pada bulan Mei – Juli (Wikipedia, 2015; Travelchinaguide, 2015).
Rentan bulan Mei – Juli tersebut di Provinsi Guangzhou merupakan kondisi lingkungan yang cocok
untuk perkembangan spora Nb. Sedangkan di daerah tropis pada kondisi suhu turun yaitu 29.55 ºC.
Menurut Govindan et al. (1997), di negara temperate infeksi pebrin terparah terjadi pada musim
panas kemudian berlanjut pada musim gugur dan musim semi yang terjadi terus menerus secara
persisten. Sebaliknya negara tropis pada musim panas infeksi pebrin lebih rendah daripada di
musim hujan. Sebagaimana penelitian Rahmathulla et al. (2012), kejadian infeksi pebrin lebih
rendah pada musim panas kemudian diikuti pada musim hujan dan sebaliknya infeksi pebrin tinggi
pada musim hujan/dingin.
Perubahan iklim terhadap populasi serangga, untuk menilai risiko ekologis, ekonomis, dan
gangguan biotik termasuk penyakit. Pengaruh variabel iklim, pemantauan jangka panjang dan
pemodelan tingkat populasi serangga dan perilaku serangga, identifikasi potensi migran dan
pertimbangan kemungkinan perubahan dalam sistem pengelolaan (Ladanyi dan Horvath, 2010).
Epidemi penyakit menular dapat menyebabkan penurunan populasi yang cepat atau kepunahan
spesies. Banyak patogen di darat dan laut yang sensitif terhadap suhu, curah hujan dan
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kelembaban, menciptakan sinergisme yang dapat memengaruhi keanekaragaman hayati. Faktor
klimat dapat meningkatkan perkembangan patogen dan tingkat kelangsungan hidup, penularan
penyakit, dan kerentanan inang. Sistem parasit dapat mengalami dampak penyakit yang lebih sering
atau berat dengan pemanasan atau mungkin sebaliknya menurun dengan pemanasan yang
melepaskan inang dari penyakit (Harvell et al., 2002). Infeksi patogen meningkat pada periode
kelembaban meningkat terutama dari golongan cendawan. Suhu dan kelembaban juga
memengaruhi fisiologis interaksi antara inang dan patogen (James et al., 1998). Suhu dan
kelembaban relatif merupakan faktor lingkungan yang penting yang memengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan maksimum ulatsutera. Selama infeksi patogen pebrin atau mikrosporidia dan
ulatsutera dapat mentolerir sedikit perubahan suhu tetapi sangat berpengaruh pada kelembaban
relatif untuk perbanyakan patogen (Chakrabarti dan Manna, 2008).
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ABSTRAK
Perubahan penggunaan lahan hutan ke non hutan yang tidak sesuai dengan kelas kemampaunnya
sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya tanah, air, vegetasi dan udara di wilayah
DAS. Tujuan penelitian adalah: 1) mengkaji perubahan penggunaan lahan dan kelas
kemampuannya, 2) mengkaji perubahan penggunaan lahan terhadap produktivitas lahan,
pendapatan petani dan kemampuan adaptasinya terhadap iklim di DAS Posalu di Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi. Penelitian dilakukan mulai bulan Januari – Desember 2016. Metode yang
digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan pendekatan analitik (Analitical approach)
dengan membagi areal penelitian kedalam unit-unit lahan berdasarkan hasil tumpang tindih peta
dasar dan kemudian dilakukan pengamatan secara intensif pada unit-unit lahan tersebut. Observasi
tanah dilakukan dengan cara membor tanah pada tiap unit lahan dan untuk mengetahui pendapatan
petani dilakukan wawancara petani pada unit lahan tertentu sebagai unit lahan pewakil dan
mengedarkan kuisiner kepada petani responden. Tahapan kegiatan pelenelitian meliputi: a) tahap
persiapan, b) pengumpulan data dan c) analisis data. Hasil penelitian di DAS Posalu menunjukkan
bahwa: 1) perubahan penggunaan lahan hutan ke non hutan seluas 113,1 ha tidak sesuai dengan
kelas kemampuan lahannya (Kelas III, IV, V, VI dan VII) berdampak terhadap: a) terjadinya
degradasi lahan ditunjukkan oleh erosi > Etol pada unit lahan: 2, 3, 4, 16 dan 17 dengan erosi
berkisar dari 44,1 – 669,8 ton ha-1th-1> ETol 21,6 – 42,0 ton ha-1th-1, 2) tingkat pendapatan petani
tergolong: rendah (Rp 9.016.875 – Rp 40.327.500 KK-1ha-1th-1) pada unit lahan V, VI, VII masih jauh
dari standar kebutuhan hidup layakdan sangat tinggi (Rp 55.335.000 – Rp 62.031.875 KK-1ha-1th1)pada unit lahan 1, 14 dan 15 dengan kemampuan lahan kelas IVk2,IIId3 dan IVb3 di atas standar
kebutuhan hidup layaksebesar Rp 43.750.000KK-1ha-1th-1di DAS Posalu Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi.
Kata kunci: watershed, climate, land capability, agricultural entrepreneur, income
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I. PENDAHULUAN
Ekosistem sumberdaya alam sperti daerah aliran sungai (DAS) sangat penting artinya bagi
kehidupan manusia di planit bumi karena di dalam DAS terdapat: air, tanah, tambang, flora, fauna
dan udara. Air, tanah, tanaman dan udara merupakan unsur utama dalam menentukan
dilakukannya usaha budidaya tanaman. Ke empat unsur tersebut keberadaannya sangat
dipengaruhi oleh keadaan iklim. DAS mikro posalu merupakan satu-satunya DAS yang ada di
Pulau Wangi-Wangi digunakan sebagai areal budidaya pertanian bagi penduduk di ibu kota
Kabupaten Wakatobi. Kabupaten ini penduduk tergolong padat dengan penggunaan lahan dinamis
dan intesif untuk pemenuhan kebutuhan pangan seperti tomat, kacang panjang, terong, jagung dan
umbi-umbian seperti: ubi kayu, uwi dan talas. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan kelas kemapuan lahannya akan menyebabkan terjadinya degradasi lahan yang selanjutnya
berakibat terhadap peningkatan run off dan erosi, penurunan kesuburan tanah, rendahnya
produktivitas dan menurunnya pendapatan petani disatu sisi dan disisi yang lain kelebihan air pada
musim hujan dan kelangkaan air dimusim kemarau (Alwi, 2012). Penggunaan lahan yang tidak
sesuai dengan kelas kemampuan lahannya sangat berpengaruh terhadap sisitem hidrologis dan
ketersediaan air dalam wilayah DAS maupun pulau kecil (Marwah dan Alwi 2014). Ketersediaan
sumber daya air adalah menjadi salah satu kendala dalam rencana pengembangan pulau-pulau
kecil (Sumawijaya, Suherman, 2005).
DAS mikro Posalu seluas 2.056 ha terdapat di pulau Wangi–Wangi. Pulau Wangi-Wangi
berpenduduk sebesar 49.151 jiwa (BPS 2017). Di wilayah DAS tersebut terdapat: 1) ibu kota
Kabupaten Wakatobi 2) lapangan terbang matahora, 3) terdapat Badan Otorita Pariwisata (BOP)
dan 4) Pusat konservasi laut taman nasional Wakatobi. Di wilayah ini hanya terdapat luas kawasan
hutan sekitar 4.639 ha (10,35 %) dan berupa hutan sekunder 997 ha (2,22 %) dari luas daratan
Wangi-Wangi (Biphut, 2004). Dari luas hutan sekunder tersebut berada di DAS mikro Posalu seluas
431,5 ha (21%) luas DAS pada tahun 2005, menjadi 269.2 ha (13.1%) hutan sekunder dan luas
kebun campuran 1.187,6 ha (57,8%) padatahun 2006. Berkurang luas hutan di DAS ini disebabkan
oleh meningkatkannya luas kebun campuran dan aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk,
fasilitas umum dan lain lain.
Lahan hutan dengan vegetasi lebat di daerah hulu DAS merupakan daerah resapan
(recharge area), yang memberikan aliran di dalam tanah (inter flow) ke badan sungai dan atau
masuk ke dalam tanah (base flow) menjadi cadangan air bagi daerah sekitarnya. Sebaliknya
perubahan hutan ke tegalan dan pemukiman memberikan peningkatan debit dan koefisien run off 2
– 3 kali lebih besar (Alwi, 2016). Hal ini merupakan salah satu peranan hutan sebagai penyedia air,
pengatur tata air, dan kawasan penyangga. Ketersediaan air pada areal pertanian seperti: kebun
campuran, tegalan sangat ditentukan oleh ketersediaan air pada wilayah penyangga (Recharge
area) di wilayah hulu DAS.
Hutan berfungsi mencegah banjir dan kekeringan, memeliharan kesuburan tanah baik
dalam kawasan hutan maupun kawasan disekitar hutan sehingga harus dipeliharan kelestariaanya
(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Disamping itu, biomassa hutan berpengaruh terhadap tanah
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dalam mengatur persediaan air tanah dan dapat memperbaiki struktur tanah melalui proses
humifikasi (Junus, 1986). Pada umumnya tanah hutan cenderung memiliki laju infiltrasi tinggi karena
timbunan serasah pada lantai hutan, penetrasi akar ke dalam tanah, aktivitas organisme tanah lebih
tinggi (seperti cacing) dan jarang terjadi suhu beku (Seyhan, 1995).Air tanah merupakan
Sumber air tawar terbesar di planit bumi, mencakup kira-kira 10,5 juta km3 (30 %) dari total
air tawar yang diperoleh dari sumur terbuka, sumur bor, spring atau sumur horizontal. Tanah di
daerah resapan yang mengalmi pengisian air tanah yang berasal dari air hujan yang memasuki zona
akuifer bebas akan mengakibatkan kenaikan tinggi permukaan air tanah (Asdak, 2007).
Pulau Wangi-Wangi mempunyai tipe iklim D menurut Schmit-Ferguson) dan bertipe iklim
E menurut Oldeman (Muslimin dkk, 1994 dan BPS, 2015), pola drainase berbentuk pola aliran
karstik dengan pola aliran utama searah dengan kemiringan lereng utama, dan berbentuk seperti
pohon. Selain itu, pulau Wangi-Wangi bertopografi datar – berbukit yang merupakan bentuk
perkembangan dari pelapukan inti dari karang cincin. Perbukitan mempunyai ketinggian 200 m –
500 m d.apl. Dataran di pulau ini berteras-teras dengan jumlah mencapai 8 teras dengan beda
kektinggian berkisar 5 – 10 m. Sedangkan daerah dataran merupakan daerah karst yang terbentuk
dari batuan karbonat berupa batu gamping koral dan batu gamping klastik. Kedua jenis batuan
induk ini merupakan sumber unsur hara Ca-2 dan CO3-2 bagi tanaman (Alwi, 1984). Kebun campuran
merupakan areal terluas dalam penggunaan lahan di pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
Untuk mengetahui kesesuaian lahan dan kelayakan usahatani kebun campuran tersebut diperlukan
penelitian “Studi Perubahan Penggunaan Lahan dan Analisa Pendapatan Usahatani di DAS Posalu
Kabupaten Wakatobi.
Tujuan penelitian adalah: 1) mengkaji perubahan penggunaan lahan dan kelas
kemampuannya, 2) mengkaji perubahan penggunaan lahan terhadap produktivitas lahan,
pendapatan petani dan kemampuan adaptasinya terhadap iklim di DAS Posalu di Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi. Kegunaan penelitian adalah 1) menjadi bahan rekomendasi bagi PEMDA
Wakatobi tentang kesesuaian lahan dan teknologi konservasi tanah, jenis tanaman dan pola tanam
yang diterapkan petani dalam adaptasinya terhadap iklim di Kabupaten Wakatobi dalam
pengelolaah lahan untuk mencegah degradasi lahan dan 2) sebagai sumber informasi bagi
pengembangan sain dan teknologi budidaya pertanian serta dibindang pengelolaan DAS.
II. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wakatobi sejak Januari sampai dengan Desember
2016 dan merupakan kelanjutan dari hasil penelitian tahun 2006.Analisis sampel tanah dilakukan di
Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UHO.
Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi peta kerja skala 1 : 50.000, peta Rupa
Bumi skala 1 : 50.000, Land system RePPProt skala 1 : 250.000, peta Administrasi BPN,
Hidrogeologi skala 1 : 250.000, data curah hujan 10 tahun, kantong plastik, kertas label, kartu
deskripsi profil tanah, rol meter alat tulis menulis dan bahan-bahan kimia untuk analisis di
Laboratorium. Alat yang digunakan adalah kompas, double ring, bot tanah, pisau lapang, parang,
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pacul, ring sampel tanah, rol meter, abney level,komputer note book, dan Micrisoft Office Ecel, GPS,
pH meter, rol meter, dan kamera digital.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil pengamatan/pengukuran di lapanganmeliputi :1) biofisik lahan, b) analisis
vegetasi hutan dan hidrologis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait seperti:
peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000, Land system RePPProt skala 1 : 250.000, peta Administrasi BPN,
Hidrogeologi skala 1 : 250.000, data curah hujan 10 tahun terakhir, dll.
Metode penelitian menggunakan metode survei meliputi parameter : 1) biofisik lahan: a)
kemiringan dan panjang lereng, drainase, permeabilitas tanah, kedalaman efektif, warnah tanah dan
b) analisis tanah: tekstur, struktur, dan bahan organik di Laboratorium Faperta UHO,2) analisis
vegetasi hutan (tingkat kerapatan dan tingkat kekritisan kawasan) dengan melakukan penjajakan ke
areal hutan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengamatan sebagai sampel pewakil pada daerah
tangkandan 3)analisa usahatani kebun campuran meliputi; menghitung total produksi, penerimaan
(total Revenue, TR), biaya (total cost, TC) dan pendapatan bersih (profit, π) per tahun dan
menetukan kebutuhan hidup layak (KHL) dari Sajogyo (1977). 3) pengamatan vegetasi hutan
(kerapatan), dibuat plot berukuran 20 m x 20 m untuk tingkat pohon, 10 m x 10 m untuk tihang, 4 m
x 4 m untuk pancang dan semai. Penentuan plot dilakukan secara acak sebanyak 3 plot.
Analisis Data : a) perubahan penggunaan lahan, b) hubungan kelas kemampuan lahan
dan erosi dengan curah hujan bulanan pada penggunaan lahan kebun campuran) dan produktivitas
lahan serta pendapatan petani). Analisis kelas kemampuan lahan menggunakan metode kualitatif,
erosi dengan prediksi USLE, ETol berdasarkan persamaan Wood dan Dent (1983) dalam
Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka, 2001dan penentuan alternatif pengelolaan lahan. Kriterian
penentuan kelas kemampuan lahan berdasarkan faktor penghambatnya didasarkan pada kriteria
Arsyad tahun 2000 yakni : lereng permukaan (l), kepekaan erosi (KE), tingkat erosi (e), kedalaman
tanah (k), tekstur lapisan atas/bawah (t), permeabilitas (p), drainase (d), kerikil/batuan (b), ancaman
banjir (o) dan salinitas (g) (***) dan hasil kriteria tersebut terdiri dari 8 kelas kemampuan lahan yaitu
kelas I – kelas VIII.Analisis usahatani kebun campuran masing-masing unit lahan dan keles
kemampuan lahannya serta mengevaluasi jenis tanaman yang diusahakan petani yang layak
dikembangkan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Penggunaan Lahan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan hutan selama 10
tahun (tahun 2006 – 2016) mengalami penurunan sebesar - 5,5 % dari luas DAS Posalu yakni seluas
113,1 ha atau 11,3 ha th-1, kebun campuran meningkat seluas +5,3% (109,0 ha) atau 10,9 ha th-1,
pemukiman meningkat seluas +1,7 % (34,9 ha) atau 3,5 ha th-1 dan semak belukar menurun seluas
-1,5 % (30,8 ha) atau 3,1 ha th-1 (Tabel 1). Selanjutnya tabel tersebut menunjukan bahwa luas hutan
pada tahun 2006 adalah 269,2 ha (13,1%) menjadi 155,6 ha (7,6%) di tahun 2016, luas semak
belukar pada tahun 2006 adalah 285,8 ha (13,9%) menjadi 255,8 ha (12,4%) di tahun 2016, kebun
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campuran seluas 1.187,6 ha (57,8%) menjadi 1.297,6 ha (63,1%) di tahun 2016 dan pemukiman
pada tahun 2006 seluas 313,4 ha (15,2%) menjadi 347,0 ha (16,9%) di tahun 2016. Jenis tumbuhan
yang terdapat pada hutan di DAS Posalu yakni jenis vegetasi Bitti, Bayam, Kuma,Kenari, Wola, Bitti,
Beringin dan kayu lokal lainnya.
Table 1. Perubahan penggunaan lahan di DAS Posalu Wangi-Wangi Th. 2006-2016
Luas (ha)
Persen (%)
∆ (%)/10 th (ha)
Penggunaan
No.
Lahan
Th. 2006 Th. 2016 Th. 2006 Th. 2016
Th. 2007-2016
1.
Hutan
269,2
155,6
13,1
7,6
-5,5
113,1
2. K. campuran
1.187,6
1.297,6
57,8
63,1
+5,3
109,0
3.
Pemukiman
313,4
347,0
15,2
16,9
1,7
34,9
4.
Semak
285,8
255,8
13,9
12,4
-1,5
30,8
Total
2.056,0
2.056,0
100,0
100,0
Sumber: Hasil survey lapang, Th.2006&2016, Keterangan: H = hutan, K = kebun, ∆ = perubahan
Luas hutan di DAS Posalu tahun 2016 tinggal seluas 7,6 % (155,6 ha) jauh lebih kecil dari
ketentuan UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU RINo. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air menyatakan bahwa luas hutan pada suatu DAS adalah minimal 30 % dari luas
DAS yakni seluas 616,8 ha. Waspodo (2007) menyatakan berkurangnya luas hutan dan praktek
bercocok tanam yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat
menyebabkan berkurangnya reservoir dan akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap
terjadinya perubahan perilaku aliran air berlebihan (banjir) di musim hujan dan kelangkaan air
(kekeringan) di musim kemarau.
Kelas Kemampuan Lahan, Erosi dan Curah hujan Bulanan
Hasil evalasi Kelas kemampuan lahan dan erosi tanah pada curah hujan bulanan
menunjukan bahwa makin tinggi curah hujan bulanan makin tinggi erosi yang terjadi pada semua
kelas kemampuan lahan dan terjadi sebaliknya pada curah hujan rendah pada semua kebun
campuran (Tabel 2 dan Gambar 1). Selanjutnya tabel 2 dan gambar 1 tersebut menunjukan curah
hujan tertinggi pada bulan februari sebesar 432,5 mm menghasilkan erosi tertinggi sebesar 77,5
ton/ha/bl melebihi erosi dapat ditoleransikan (Erosi > ETol) pada kelas kemampuan lahan VIIl5 dan
erosi terendah sebesar 2,8 ton/ha/bl (IVk2)); 3,0 ton/ha/bl (IIId3 & IVb2) pada curah hujan tersebut
menghasilakn erosi lebih besar dari erosi dapat ditoleransikan (Erosi > ETol).
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Tabel 2. Kelas Kemampuan Lahan, Erosi dengan curah hujan bulanan pada kebun campuran
tahun 2016
Kelas
Jan CH
Feb CH
Jun CH
Jul CH
Ags CH
Kemampuan
65,1 mm
432,5 mm
120,3 mm 249,8 mm 17,1 mm
ETol
Lahan
Erosi (ton/ha/th)
IVk2
0,4
2,8
0,8
1,6
0,1
2,3
IVk2b2
6,2
41,4
11,5
23,9
1,6
3,5
Vb3
1,4
9,4
2,6
5,4
0,4
1,9
VIIl5
11,7
77,5
21,6
44,7
3,1
2,0
IIId3
0,5
3,0
0,8
1,8
0,1
3,0
Vb3
0,5
3,0
0,8
1,7
0,1
2,5
IVb2
2,4
15,6
4,3
9,0
0,6
1,8
VIl4
8,0
53,1
14,8
30,7
2,1
2,8
Keterangan: Jan = Januari, Feb = Februari, Jun = Juni, Jul = Juli, Ags = Agustus, CH = Curah hujan,
ETol = Erosi dapat ditoleransikan.
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Gambar 1. Kurva hubungan kelas kemampuan lahan, erosi dan curah hujan bulanan
Selanjutnya pada bulan Agustus dengan curah hujan rendah 17,1 mm menghasilkan erosi terendah
lebih kecil dari erosi dapat ditoleransikan (Erosi < ETol) pada semua kelas kemampuan lahan di
penggunaan lahan kebun campuran.
Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Agroteknologi
Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kelas kemampuan lahannya
dan membandingkan besarnya erosi dengan erosi diperbolehkan pada kebun campuran di DAS
Wanggu tahun 2006 – 2016 (Tabel 3). Tabel 3 menunjukan bahwa penggunaan lahan kebun
campuran unit lahan 1, 14 dan 15menghasilkan erosi (A) lebih kecil dari erosi diperbolehkan (ETol)
masing-masing berurutan sebagai berikut 3,3 ton ha-1th-1< 28,0 ton ha-1th-1, 14,5 ton ha-1th-1< 35,7
ton ha-1th-1 dan 4,3 ton ha-1th-1< 30,5 ton ha-1th-1 adalah sesuai dengan kelas kemampuan lahannya
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dan unit lahan lainnya erosi (A) > ETol (unit lahan 2, 3, 4, 16 dan 17) adalah tidak sesuai dengan
kelas kemampuan lahannya. Hal ini sesuai yang dikemukaan oleh Sinukaban (2007) bahwa
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya menyebabkan peningkatan
erosi tanah dan banjir di musim hujan, tanaman kekeringan bahkan sungai kekeringan di musim
kemarau dan mengakibatkan sedimentasi tinggi.
Tabel 3. Kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan A VS ETol (KK. lahan)
No. Penggunaan Kelas
Jenis
A
ETol
A VS
KK.
-1
-1
-1
-1
UL
Lahan
KL
Tanah
ETol
Lahan
(t.ha th ) (t.ha th )
1
K.campuran
IVk2
Litosol
3,3
28,0
<
Sesuai
2
K.campuran IVk2b2
Litosol
197,4
42,0
>
T. sesuai
3
K.campuran
Vb3
Litosol
44,8
23,0
>
T. sesuai
4
K.campuran
VIIl5
Litosol
669,8
24,0
>
T. sesuai
14 K.campuran
IIId3
Mediteran
14,5
35,7
<
Sesuai
15 K.campuran
Vb3
Mediteran
4,3
30,5
<
Sesuai
16 K.campuran
IVb2
Mediteran
74,6
21,6
>
T. sesuai
17 K.campuran
VIl4
Mediteran
253,3
33,4
>
T. sesuai
Keterangan :A = erosi hasil prediksi USLE, ETol = erosi diperbolehkan, KL = kemampuan lahan,
KK = kelas kemampuan, t = ton, UL = unit lahan, dan VS = versus.
Hasil analisis usahatani kebun campuran di DAS Posalu (Tabel 4) menunjukan bahwa unit
lahan 1 (jagung, Kacang panjang, tomat, cabe), 14 (kacang panjang, tomat, cabe, jagung) dan 15
(kacang panjang, tomat, cabe, terong) memberikan pendapatan lebih besar dari kebutuhan hidup
layak (KHL) masing-masing berurutan sebesar Rp 55.335.000, Rp 58.031.875 dan Rp
62.031.875KK-1ha-1th-1 dengan erosi < ETol sehingga usahatani kebun campuran tersebut layak
diusahakan dan sesuai dengan kelas kemampuan lahannya, menggunakan pupuk kandang, mulsa
gardus dan teras batu dan tanah sehingga berkelanjutan. Selanjutnya unit lahan 2, 3, 4, 16 dan 17
tidak layak diusahakan sebagai kebun campuran dan tidak sesuai dengan kelas kemampuan
lahannya. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Sinukaban (2007) bahwa penggunaan lahan tidak
sesuai dengan kelas kemampuan lahannya memberikan pendapatan lebih rendah dari kebutuhan
hidup layak (KHL) dan erosi > ETol sehingga akan menyebabkan degradasi lahan dan pada
gilirannya menyebabkan lahan kritis. Selanjutnya dikatakan bahwa penggunaan lahan sesuai
dengan kelas kemampuannya dan menggunakan teknologi konservasi tanah dan air dapat
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani pada kebun campuran/agroforestry secara
lestari (Sinukaban and Sihite, 2004) dan (Marwah 2008).
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Tabel 4. Analisa pendapatan usahatani kebun campuran dan kelas kemampuan lahan
No. Kelas
Total biaya Penerimaan Pendapatan
KHL
P Vs A Vs
KUT
4
-1
-1
-1
UL
KL
(Rp)
(Rp)x10 KHL ETol
(RpKK ha th )
1
IVk2
15.665.000 71.000.000 55.335.000
43.75
>
<
L&S
2
IVk2b2 15.227.500 43.500.000 28.272.500
43.75
<
>
TL &TS
3
Vb3
16.172.500 56.500.000 40.327.500
43.75
<
>
TL&TS
4
VIIl5
17.483.125 26.500.000 9.016.875
43.75
<
>
TL&TS
14
IIId3
16.968.125 75.000.000 58.031.875
43.75
>
<
L&S
15
Vb3
16.968.125 79.000.000 62.031.875
43.75
>
<
L&S
16
IVb2
17.783.125 43.000.000 25.216.875
43.75
<
>
TL&TS
17
VIl4
19.298.437 44.000.000 24.701.562
43.75
<
>
TL&TS
Keterangan: KC = Kebun campuran, KL = Kemampuan lahan, KHL = Kebutuhan hidup layak,
KUT = Kelayakan usahatani, PL = Penggunaan lahan, L = Layak, S = Sesuai, TL = Tidak layak,
TS = Tidak sesuai, Vs = Versus
Alternatif Perbaikan Penggunaan Lahan
Hasil analisis alternatif perbaikan penggunaan lahan pada kebun campuran (Tabel 5)
menunjukan bahwa penggunaan lahan pada kebun campuran dapat diperbaiki kelestariannya pada
unit lahan 2, 3, 4, 16 dan 17 dengan hasil erosi (A) lebih kecil erosi diperbolehkan (ETol).
Tabel 5. Alternatif perbaikan penggunaan lahan pada kebun campuran
No.
Penggunaan
Alternatif pengelolaan tanaman dan
A
ETol
A
-1
-1
UN
Lahan/K. Lereng/
tindakan konservasi tanah
(t.ha
(t.ha
Vs
-1
-1
KK. Lahan
Th )
Th )
ETol
2
Kebun campuran / a. Jagung+K.tanah+U.kayu+Mst
24,5
42,0
<
(3 – 8%) /
b. Padi gogo+Jagung+Mulsa-st &P.k
22,1
42,0
<
IVk2b2
c. Padi gogo+Jagung+U.kayu-Mst
21,5
42,0
<
3
Kebun campuran / a. Jagung (strip K.tanah)+Mst
2,57
23,0
<
(8 – 15%)/ Vb2
b. Nenas+Mangga lokal, tanam m.k
1,83
23,0
<
c. Dihutankan perbaikan ekologi tanah
1,18
23,0
<
4
Kebun campuran / a. Dihutankan (biti, jati, beringin, dll.)
0,42
24,0
<
( > 45%)/ VIIl5
b. Dihutankan (kemiri,kenari, aren dll.)
2,11
24,0
<
16 Kebun campuran / a. Jagung+K.tanah+Mst
3,03
21,6
<
(3 – 8%)/ IVb2
b. Padi gogo+Jagung+U.kayu+Mst
20,01
21,6
<
17 Kebun campuran / a. Agroforestry (Jagung d.a M & K)
21,60
33,6
<
(30 – 45%)/ VIl4
b. Dihutankan (kemiri,kenari, aren dll.)
2,11
33,6
<
Ket. :A = prediksi erosi, d.a = disisip antara, K = kelapa, KK=kelas kemampuan, M = mangga,
m.k = menurut kontur, Mst = musi tanaman 6 ton/ha, P.k = pupuk kandang 10 ton/ha, USLE,
ETol = erosi diperbolehkan, UN = unit lahan, U = ubi
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Penutupan Vegetasi Hutan
Hasil penelitian menujukan bahwa hutan di DAS Posalu memiliki tingkat penutupan vegetasi
hutan rendah dan tergolong hutan kritis dengan skor 240 (kriteria SK Dirjen-RLPS No. 167/V-SET2004, yakni nilai (skor x bobot) = 181 – 270 tergolong kritis) terutama di hulu DAS Posalu (Tabel 6).
Penutupan lahan tergolong rendah dan tergolong hutan kritis akan mempunyai dampak penurunan
kesuburan tanah akibat dari run off dan erosi tanah tinggi sehingga permukaan top soil tanah akan
terhanyut oleh erosi dan sebagai hasil akhirnya terjadi degradasi lahan (Alwi, 2012 dan Sinukaban
2007).
Tabel 6. Hasil survey vagetasi di DAS Posalu Kecamatan Wangi-Wangi
Kriteria (%
No.
Kelas
Desrkipsi
Skor
Keterangan
Skor
bobot)
1.
Penutupan
Agak
21- 40 %
3
Dinilai bds %
150
lahan : 50
buruk
tutupan tajuk
2.
Lereng : 20
S.curam
> 40 %
1
20
3.
Tanah dalam, > 75 %
Erosi : 20
l.t.a.h
Berat
Tanah dangkal, 503
60
75 % l.t.a.h
4. Manag : 10
Buruk
Tidak ada
1
T.A.D.B kawasan
10
Total
240
TK.Lahan
181- 270 = Kritis
Sumber: Hasil survey lapang, 2016,
Keterangan : l.t.a.h = lapisan tanah atas hilang, bds = berdasarkan, T.A.D.B = tidak ada data batas,
Manag = managemen.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menyumpulkan sebagai berikut:
1. Perubahan penggunaan lahan hutan ke non hutan di DAS Posali Tahun 2006 -2016 adalah
penurunan luas 113,1 ha tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahannya (Kelas III, IV, V, VI
dan VII)berdampak terhadap terjadinya degradasi lahan ditunjukkanoleh erosi > Etol pada unit
lahan:2, 3, 4, 16 dan 17 dengan erosi berkisar dari 44,1 – 669,8 ton ha-1th-1 > ETol 21,6 – 42,0
ton ha-1th-1.
2. Hasil penelitian menujukkan bahwa makin tinggi intensitas curah hujan bulanan makin besar
pengaruhnya terhadap tingginya erosi dan pendapatan petani pada semua kelas kemampuan
lahan di semua kebun campuran di DAS Posalu.
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3. Pendapatan usahatani pada kebun campuran: (Jagung, kacang panjang, tomat, cabe) unit lahan
1, (Kacang tanah, tomat, cabe, jagung) unit lahan 14 dan (kacang panjang, tomat, cabe,
terong)unit lahan 15 memberikan pendapatan bersih > KHL masing – masing berurutan sebesar
Rp 55.335.000, Rp 58.031.875 dan Rp 62.031.875 KK-1ha-1th-1> Rp 43.750.000 dengan erosi <
ETol layak diusahakan, sesuai kelas kemampuan lahannya serta berkelanjutan.
4. Tingkat kerapatan vegetasi hutan tergolong: sangat rendah dan tutupan hutannya tergolong
kritis.
Saran
1. Perlunya penataan kembali tata guna lahan sehingga luas hutan memenuhi persyaratan
minimum 30% dari luas DAS Posalu dalam upaya mencegah/mengurangi: besarnya erosi tanah
dan lahan kritis di DAS Posalu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
2. Pendapatan usahatani kebun campuran unit lahan 1, 14 dan unit lahan 15 perlu dipertahankan
karena memberikan pendapatan lebih tinggi dari kebutuah hidup layak (KHL), erosi < ETol dan
ramah lingkungan.
3. Sebagai bahan rekomendasi bagi PEMDA Kabupaten Wakatobi untuk perbaikan usahatani
kebun campuran, hutan dan bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
usahatani, Pengelolaan DAS dan konservasi tanah dan air.
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ABSTRAK
Pulau Sulawesi merupakan bagian dari Kawasan Wallacea yang memiliki bentang alam yang luas
dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Salah satu komoditi unggulan Sulawesi
Selatan adalah sutera alam yang memadukan budidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera
dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Untuk itu, diperlukan teknologi yang
adaptif dan ramah lingkungan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi usaha sutera alam terhadap
perubahan iklim. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai strategi adaptasi dan
mitigasi masyarakat sutera alam dalam menghadapi perubahan iklim. Ujicoba teknologi dilakukan
di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan sedangkan pengumpulan data
melalui studi literatur, observasi lapang dan wawancara pada beberapa wilayah pengembangan
sutera. Hasil penelitian menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan lembaga terkait sebagai
strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam usaha sutera alam antara lain menghasilkan
hibrid tanaman murbei yang tahan kekeringan, rekayasa model rumah ulat yang adaptif dan
rancangan alat pengering kokon ramah lingkungan. Pada sisi petani beberapa upaya adaptasi
antara lain: diversifikasi usaha dan menggali kearifan lokal dalam teknik budidaya. Oleh karena itu,
diperlukan ujicoba dan sosialisasi terhadap teknologi persuteraan alam secara luas yang dipadukan
dengan pembinaan masyarakat melalui nilai-nilai lokal agar usaha sutera alam dapat tetap eksis
dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Kata kunci: adaptasi, mitigasi, sutera alam, perubahan iklim, Sulawesi Selatan
I. PENDAHULUAN
Pulau Sulawesi sebagai bagian wilayah Wallacea merupakan bagian dari Kawasan
Wallacea yang memiliki bentang alam yang luas dengan keanekaragaman flora dan fauna yang
tinggi. Salah satu keanekaragaman tersebut adalah ulat sutera (Bombyx mori L) dan tanaman
murbei (Murberi spp.) dimana keberlanjutan kedua komoditi tersebut sangat erat kaitannya dengan
perubahan iklim.
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Persuteraan alam merupakan salah satu komoditi yang diusahakan oleh masyarakat
Sulawesi Selatan sejak tahun 1960an yang merupakan kegiatan paduan antara budidaya murbei
dan ulat sutera (Andadari et al.,2014) dan telah ditekuni masyarakat Sulawesi Selatan secara turun
temurun. Usaha sutera alam di Sulawesi Selatan pernah mencapai kejayaan dengan produksi
benang mencapai 50 – 60 ton per tahun (Sadapotto, Yusuf dan Harno, 2011). Umumnya tanaman
murbei ditanam disekitar pekarangan atau rumah tinggal mereka dan pemeliharaan ulat sutera di
kolong rumah sebagai pilihan mata pencaharian.
Dinamika persuteraan alam di Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi dan bahkan
cenderung menurun (Sadapotto et al., 2011) yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk salah
satunya adalah iklim, sehingga mempengaruhi produk sutera alam seperti kokon dan benang sutera.
Kenaikan suhu antara 0,5 – 4.0 derajat celcius dalam beberapa dekade akibat akumulasi gas rumah
kaca dapat mengubah praktik dan ekonomi pengusahaan sutera alam (Ram, Maji, & Bindroo, 2016).
Akibat perubahan iklim yang terus membebani petani mengakibatkan mereka beralih ke metode
pertanian alternatif baru yang lebih tahan terhadap perubahan iklim (Kavilu, 2016). Ancaman
perubahan iklim terhadap keberlanjutan pengusahaan sutera telah mengakibatkan lahirnya upaya
untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Perpaduan usaha sutera alam melibatkan tanaman murbei dan ulat sutera sangat
dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama temperatur dan kelembaban (Rahmatullah, 2012).
Ketergantungan terhadap cuaca erat kaitannya dengan ketersediaan pakan untuk budidaya ulat
sutera sekaligus pula ketersediaan kokon bagi usaha pemintalan. Cuaca merupakan salah satu
faktor pembatas dalam meningkatkan produksi kokon pertahun, karena musim kemarau yang
panjang berpengaruh terhadap ketersediaan daun murbei untuk melaksanakan budidaya ulat
sutera. Kondisi tersebut terutama pada wilayah yang memiliki curah hujan rendah sehingga
memengaruhi frekuensi budidaya ulat sutera dan perekonomian masyarakat. Kondisi cuaca yang
tidak dapat dikendalikan menuntut perlunya teknologi yang disertai keterampilan dan pengetahuan
dalam menyikapi perubahan yang terjadi agar usaha tersebut dapat tetap dilaksanakan sebagai
salah satu mata pencaharian masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait
strategi masyarakat sutera alam dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bahan dalam
penyusunan kebijakan pengembangan usaha sutera alam dan perubahan iklim.
II. METODE
A. Tempat dan Waktu
Pelaksanaan wawancara petani dilakukan pada beberapa lokasi pengembangan
sedangkan demplot teknologi sutera alam di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan pada tahun
2016. Peta lokasi penelitian disajikan pada gambar 1.
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian (sumber: www.google.co.id)
B. Pengumpulan Data
Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan
dengan wawancara untuk mendapatkan informasi strategi adaptasi dan mitigasi pada masyarakat
sutera alam. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur, instansi atau
stakeholder yang terkait dengan pengembangan persuteraan alam di Sulawesi Selatan.
C. Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Soppeng sebagai salah satu sentra pengembangan sutera alam memiliki luas
wilayah 1,500 km2 yang terbagi dalam 8 kecamatan berada pada ketinggian 5 – 1.500 mdpl (BPS,
2017a), sedangkan demplot teknologi pengembangan sutera alam berada di Desa Sering
Kecamatan Donri-Donri dengan ketinggian tempat berkisar 67 meter di atas permukaan laut (BPS,
2017b).
Luas tanaman murbei di Kabupaten Soppeng 147 ha dengan jumlah petani sutera alam
yang terlibat sebanyak 120 kepala keluarga yang menghasilkan 25.839 kg kokon ulat sutera dan
2.871 kg benang sutera (BPA, 2013).
B. Pengertian Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan iklim yang terjadi telah mengakibatkan pengaruh negatif terhadap berbagai apsek
kehidupan di bumi. Oleh karena itu, untuk mengatasi pengaruh negatif tersebut diperlukan upaya
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mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara umum mitigasi adalah upaya untuk
mengurangi/menekan penyebab perubahan iklim seperti upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Sedangkan adaptasi adalah upaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak dari perubahan iklim
(Murningtyas, 2011; Aldrian et al., 2011) seperti penggunaan bibit tanaman yang tahan kekeringan.
Beberapa prinsip dalam mitigasi, yaitu: eliminasi, pengurangan, subtitusi dan offset
(UNEP, 2008). Prinsip eliminasi dalam sutera alam dapat dilakukan dengan menghindari
penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca, seperti penggunaan alat pengering kokon
tenaga surya. Prinsip pengurangan dengan cara memperbaiki struktur bangunan yang memiliki
sirkulasi cahaya dan udara optimal, sehingga menghemat penggunaan energi secara efektif efisien.
Prinsip subtitusi melalui penggunaan energi terbarukan misalnya peralihan dari penggunaan oven
listrik ke pengeringan berbasis energi surya serta prinsip offset dengan pengimbangan karbon
melalui kegiatan reboisasi dan reforestasi.
C. Strategi Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Sutera Alam
1. Petani sutera alam
Wilayah utama pengembangan usaha sutera alam di Sulawesi Selatan meliputi
Kabupaten Soppeng, Wajo dan Enrekang. Hasil wawancara terhadap beberapa petani sutera pada
beberapa lokasi pengembangan mengakui bahwa kondisi cuaca memberikan dampak terhadap
produksi kokon ulat sutera. Hal tersebut terutama terkait dengan ketersediaan tanaman murbei
sebagai pakan ulat sutera dan kesehatan ulat sutera. Kondisi cuaca yang tidak menentu tanpa
disadari memotivasi petani untuk melakukan upaya adaptasi dengan menerapkan nilai-nilai lokal
dalam menjalankan usahanya.
Pada musim penghujan jumlah daun murbei sebagai pakan ulat sutera biasanya
melimpah, namun kondisi ulat sutera biasanya tidak stabil karena pengaruh kelembaban lingkungan
yang tinggi sehingga ulat sutera mudah terserang penyakit yang menyebabkan gagal panen.
Sebaliknya pada musim kemarau pertumbuhan ulat sutera biasanya lebih optimal namun kondisi
pakan yang kurang mendukung. Mengantisipasi kondisi tersebut biasanya petani sutera
menerapkan nilai-nilai lokal yang lahir dari pengalaman yang telah diperoleh selama menjalani
usaha tersebut ataupun pembelajaran dari orang tua mereka yang telah menjalani usaha tersebut
sebelumnya. Penerapan nilai lokal tersebut tanpa mereka sadari merupakan upaya dalam
mengatasi berbagai kendala terkait perubahan iklim. Upaya tersebut antara lain:
- Penyimpanan pakan yang secara rapi dengan membungkus kain bekas yang dibasahi agar
daun tidak cepat kering terutama pada musim kemarau panjang.
- Pengaturan penyimpanan pakan pada musim hujan dengan meletakkan tangkai daun yang
sudah dipanen secara berdiri agar daun tersebut tidak basah.
- Suhu yang terlalu tinggi pada ruang budidaya diantisipasi dengan melakukan penyiraman
lantai dan membuka ventilasi ruang budidaya ulat sutera.
- Pada tahap pemanenan, sebagian masyarakat melakukan diversifikasi usaha dengan
memperluas usaha yang awalnya terbatas sampai produksi kokon saja berlanjut menjadi
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penghasil benang sutera baik melalui pemintalan sendiri maupun sistem upah sehingga
memperoleh nilai tambah. Petani bahkan ada yang merangkap sebagai pembudidaya murbei
dan ulat sutera, pemintal dan berlanjut menjadi pedagang benang kecil-kecilan agar
memperoleh keuntungan yang maksimal.
2. Kelembagaan
Berbagai pihak terlibat dalam pengembangan usaha sutera alam salah satunya melalui
kegiatan penelitian (Nurhaedah, 2013). Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh instansi
terkait menunjukkan secara tidak langsung upaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim dalam
usaha sutera alam antara lain:
Tanaman Murbei
Perubahan iklim salah satunya berdampak pada musim kemarau yang panjang
menyebabkan daun murbei gugur sehingga memengaruhi ketersediaan daun murbei sebagai pakan
ulat sutera. Oleh karena itu, diperlukan tanaman murbei yang dapat berproduksi pada musim
kemarau serta tahan terhadap kekeringan sehingga kebutuhan pakan ulat sutera dapat tetap
dipenuhi meskipun kondisi iklim tidak mendukung. Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Makassar telah menghasilkan tiga macam hibid antara jenis M.khunpai dan M.indica
yaitu murbei persilangan KI 14, KI 41 dan KI 34 yang mempuyai sifat tahan kekeringan dan produksi
daun tinggi (Muin et al., 2015). Tanaman murbei hibrid KI disajikan pada gambar 1.

Gambar 2. Murbei tahan kekeringan hibrid KI (foto: koleksi penulis, 2016)
Ulat Sutera
Selama ini, jenis ulat sutera yang digunakan berasal dari daerah sub tropis sehingga tidak
dapat beradaptasi dengan sempurna di Indonesia. Melalui penelitian telah dilakukan persilangan
jenis ulat sutera dari daerah sub tropis dengan jenis lokal sehingga diperoleh hibrid yang mempunyai
produktivitas tinggi namun dapat beradaptasi dengan kondisi agroklimat yang berluktuasi (Kaomini,
1997).
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Ruang Budidaya Ulat Sutera
Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Soppeng umumnya memiliki
rumah panggung sehingga budidaya ulat sutera dilakukan di kolong rumah. Pelaksanaan budidaya
ulat sutera di kolong rumah mempunyai beberapa kelemahan antara lain: bercampur dengan
aktivitas rumah tangga, siklus udara kurang lancar dan pencahayaan yang tidak optimal. Untuk itu,
diperlukan model rancangan ruang budidaya yang adaptabel pada musim kemarau yang panjang
dengan sirkulasi udara yang lancar disertai pencahayaan yang optimal namun sebaliknya jika musim
hujan terjadi kondisi ruang budidaya tidak lembab disertai tempat penyimpanan pakan ulat/daun
murbei yang terpisah dari ruang budidaya ulat sutera. Melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan, telah dilakukan rancangan model ruang budidaya ulat sutera yang disesuaikan
dengan kebutuhan ulat sutera meliputi model atap yang memiliki siklus udara yang lancar namun
tahan digunakan selama beberapa tahun. Selain itu, lantai rumah ulat juga terbuat dari tembok
sehingga ketika suhu udara tinggi pada musim kemarau panjang dapat diadaptasikan dengan
kebutuhan ulat sutera melalui penyiraman lantai rumah ulat. Sebaliknya pada musim penghujan,
udara lembab dapat diatasi dengan membuka ventilasi agar daun tidak basah dan kondisi ruang
tidak lembab. Ruang budidaya ulat sutera adaptabel disajikan pada gambar 2.

Gambar 3. Ruang budidaya ulat sutera ( foto: koleksi penulis,2016)
Alat Pengering Kokon Tenaga Surya
Kokon yang dihasilkan oleh ulat sutera biasanya lembab, apabila tidak langsung dipintal
perlu segera dikeringkan agar tidak berjamur dan jebol jika pupa berubah menjadi kupu-kupu.
Pengeringan dengan menggunakan energi matahari manual, biasanya suhunya berfluktuasi apalagi
kondisi iklim yang tidak menentu berdampak pada optimal tidaknya sinar matahari. Pengeringan
kokon dengan sinar matahari secara manual berpotensi untuk terserang jamur, kena debu dan
serangga. Sedangkan pengeringan dengan energi listrik dan gas membutuhkan biaya tambahan.
Melalui alat pengering kokon tenaga surya, sinar matahari dapat terpusat di dalam ruang alat
sehingga panasnya dapat maksimal dan waktu pengeringan bisa lebih cepat dengan optimalisasi
penggunaan sinar matahari (Sahlan, 2004). Alat pengering kokon tenaga surya yang ramah
lingkungan disajikan pada gambar 4.
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.
Gambar 4. Alat pengering kokon tenaga surya (foto: koleksi penulis,2017)
Kondisi iklim yang tidak menentu saat kokon telah dipanen berpotensi menimbulkan cacat
kokon berupa kokon yang lembab dan berjamur sehingga tidak memiliki harga jual dan jika dipintal
menjadi benang memiliki kualitas rendah. Penggunaan alat pengering kokon tenaga surya
merupakan salah strategi adaptasi sekaligus upaya mitigasi perubahan iklim dalam usaha sutera
alam dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan.
Permasalahan yang ada saat ini adalah teknologi yang ada belum tersosialisasi secara
luas oleh pihak yang terlibat dalam usaha sutera alam. Untuk itu, diperlukan ujicoba dan sosialisasi
secara luas agar teknologi tersebut adaptif sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi
masyarakat dalam mendukung eksistensi usaha sutera alam. Selain itu, diperlukan kerja sama para
pihak dalam mendukung keberlanjutan usaha sutera alam dalam kondisi perubahan iklim.
IV. KESIMPULAN
Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan petani sutera khususnya di
Sulawesi Selatan melalui diversifikasi usaha dan menerapkan kearifan lokal. Pada sisi institusi
beberapa lembaga terkait telah melakukan berbagai penelitian yang merupakan bagian dari upaya
adaptasi dan mitigasi antara lain persilangan tanaman murbei untuk mengurangi keterbatasan
pakan ulat sutera di musim kemarau, penyempurnaan desain ruang budidaya ulat sutera yang
adaptif, rancangan alat pengering kokon berbasis tenaga surya yang merupakan upaya adaptasi
sekaligus mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk itu, teknologi yang ada perlu diujicoba
kesesuaian dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat yang terlibat dalam usaha sutera
alam agar usaha sutera alam dapat tetap eksis dan adaptif di tengah kondisi perubahan iklim.
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ABSTRAK
Dampak perubahan iklim di Indonesia telah terjadi di hampir seluruh bidang strategis seperti
ketahanan pangan dan perekonomian kawasan. Di Sulawesi Tenggara, perubahan iklim terutama
berdampak pada bidang pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, bencana hidrometeorologi
dan transportasi. Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan sebuah inisiatif
membangun ketangguhan terhadap perubahan ikim. Proyek yang berdurasi 5 tahun ini (2015-2020)
bertujuan membantu pemerintah Indonesia memperkuat ketangguhan menghadapi dampak buruk
perubahan iklim. Di kawasan Wallacea APIK bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara dengan fokus
pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah level Provinsi, Kota Kendari dan Kabupaten
Konawe Selatan, masyarakat dan swasta; serta memperkuat layanan sistem informasi cuaca dan
iklim dalam pengelolaan risiko bagi semua pemangku kepentingan terkait. Implementasi APIK di
Sulawesi Tenggara dimulai pada tahun 2016, dan perkembangan sampai saat ini antara lain telah
menjangkau lebih dari 1.000 orang dari unsur pemerintah, media, akademisi, LSM Lokal dan
masyarakat yang terlibat langsung dalam pelatihan terkait perubahan iklim; pendampingan
membangun ketangguhan bagi komunitas di 12 desa/kelurahan; menghasilkan 1 kajian
kerentanan level provinsi, 1 kajian kerentanan level bentang lahan, dan 12 kajian kerentanan level
masyarakat; integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan
di 2 kabupaten/kota dan desa-desa dampingan, sebagai proses pelembagaan upaya membangun
ketangguhan secara berkelanjutan. Pelembagaan ketangguhan di Sulawesi Tenggara telah diikuti
dengan alokasi penganggaran dari pemerintah daerah, desa, dan pihak swasta pada tahun
anggaran 2017 dan 2018 senilai lebih dari 4 Miliar Rupiah untuk mendukung adaptasi perubahan
iklim dan pengurangan risiko bencana.
Kata kunci: perubahan iklim, adaptasi, ketangguhan, pengurangan risiko bencana
I. PENDAHULUAN
Dampak perubahan iklim terhadap manusia sudah jelas, dan saat ini sumber emisi
antropogenik dari gas rumah kaca adalah yang tertinggi dalam sejarah. Pada dekade ini, perubahan
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iklim telah berdampak luas terhadap sistem alam dan manusia. Adaptasi dan Mitigasi adalah strategi
yang saling komplementer untuk mengurangi dan mengelola risiko perubahan iklim. Pengurangan
emisi secara substansial dalam beberapa dekade mendatang dapat mengurangi risiko iklim pada
abad ke-21 dan setelahnya (IPCC, 2014).
Di Indonesia, upaya mengelola risiko perubahan iklim masih terkendala pada masalah
klasik seperti ketersediaan data, informasi dan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Baik
dalam skala riset, proyek maupun dalam skala implementasi pembangunan. Sementara itu, dampak
perubahan iklim di Indonesia telah berdampak pada hampir seluruh bidang strategis seperti
ketahanan pangan dan perekonomian kawasan.
Sulawesi Tenggara secara umum memiliki risiko tinggi akibat perubahan iklim dan
bencana hidro-meteorologi. Di wilayah daratan terdapat isu deforetasi karena alih fungsi lahan untuk
lahan pertanian dan pertambangan. Di wilayah pesisir dampak perubahan iklim dan bencana terkait
iklim semakin meningkat diindikasikan antara lain dengan meningkatnya frekuensi kejadian banjir
rob, gelombang ekstrim, angin puting beliung, dan cuaca ekstrim. Kejadian tersebut berdampak
negatif terhadap penghidupan (livelihood) masyarakat, infrastruktur dan pemukiman masyarakat.
Abrasi di wilayah pesisir diperparah dengan semakin berkurangnya kawasan hutan mangrove yang
dapat membentengi pemukiman warga dari gelombang ekstrim pada musim ombak besar. Kondisi
ini semakin diperburuk karena upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana
melalui regulasi, kebijakan, perencanaan dan penganggaran belum optimal. Di sisi lain, praktek
pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang tidak mempertimbangkan risiko bencana masih
terus berlangsung.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas program Adaptasi Perubahan Ikim dan Ketangguhan
(APIK), hadir sebagai sebuah inisiatif untuk membangun ketangguhan pemerintah dan masyarakat
dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim. APIK adalah proyek yang didanai oleh United
State America for Intenational Development (USAID) dengan jangka waktu selama lima tahun,
bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketangguhan terhadap
perubahan iklim dan bencana. APIK bekerja secara terintegrasi dari level nasional, provinsi,
kota/kabupaten sampai ke tingkat komunitas untuk memperkuat ketangguhan pemerintah daerah,
masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana
terkait iklim. Untuk mencapai tujuannya, APIK menerapkan tiga strategi utama yaitu: 1).
Mengarusutamakan isu Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) ke
dalam kerangka kerja pemerintah di level nasional ataupun daerah; 2). Membangun kapasitas
komunitas lokal dan sektor swasta dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis; dan 3). Mendukung penggunaan informasi cuaca dan iklim serta pengelolaan risiko
bencana diantara para pemangku kepentingan utama.
Secara nasional, lima kompoenen kegiatan utama APIK terdiri dari: 1). Integrasi API-PRB
ke dalam kebijakan dan koordinasi di tingkat nasional; 2). Peningkatan ketangguhan pemerintah
daerah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam terkait iklim; 3).
Penguatan pelayanan informasi iklim dan cuaca; 4). Peningkatan kesadaran dan pengembangan
kapasitas bagi pihak swasta, dan 5). Koordinasi dan dokumentasi program.
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Di level regional, komponen kegiatan “Peningkatan ketangguhan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam menghadapi perubahan diklim dan bencana terkait iklim”, dijabarkan lebih detail
dalam 5 sub-kegiatan yaitu: 1). Integrasi API-PRB ke dalam proses-proses tatakelola di daerah
melalui regulasi, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pembangunan, 2). Membangun
kapasitas daerah untuk mendukung kajian kerentanan iklim/kajian risiko bencana, 3). Memperkuat
mekanisme API-PRB di level kawasan, 4). Meningkatkan kapasitas tanggap bencana pada tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, dan 5). Implementasi upaya-upaya API-PRB yang berkelanjutan di
tingkat masyarakat untuk membangun ketangguhan masyarakat.
Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung
oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan komposisi atmosfir secara global, berupa perubahan
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim
adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia
sehingga menyebabkan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan (UU PPLH No.
32 Tahun 2009). Sedangkan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan
membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu
mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya (KLHK, 2016).
United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR 2009)
mendefenisikan ketangguhan adalah kemampuan sistem, komunitas atau masyarakat yang
menghadapi bencana untuk bertahan, menyerap, menampung dan pulih dari dampak kejadian
bencana dalam tenggang waktu dan upaya efisien, termasuk pemeliharaan dan restorasi bangunan
dan fasilitas-fasilitas penting. Secara umum, ketangguhan merupakan kemampuan untuk
memantulkan kembali sebuah guncangan. Berdasarkan dari sudut pandang bencana alam dan
perubahan iklim, ketangguhan dipandang sebagai kemampuan pemulihan secara cepat setelah
terjadi bencana.
Pengurangan risiko bencana adalah proses sistematis dalam menggunakan peraturan
administratif, lembaga dan ketrampilan serta kapasitas operasional untuk melaksanakan strategistrategi, kebijakan-kebijakan dan kapasitas bertahan yang lebih baik untuk mengurangi dampak
merugikan yang ditimbulkan ancaman bahaya dan kemungkinan bencana. Istilah ini merupakan
perluasan dari istilah “manajemen risiko” yang lebih luas untuk mencakup isu-isu khusus tentang
risiko bencana. Manajemen risiko bencana bertujuan untuk menghindari, mengurangi atau
mengalihkan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya melalui aktivitasaktivitas dan langkah-langkah untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (UN-ISDR, 2009).
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi
Implementasi program APIK di Sulawesi Tenggara secara efektif dimulai pada bulan Maret
2016 dan akan berakhir pada bulan November 2020. Lokasi kerja APIK Sulawesi Tenggara pada
level masyarakat tersebar di kawasanDaerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu, Pesisir Kota Kendari
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dan Perisir Kabupaten Konawe Selatan. Dari aspek tata kelola, APIK menyasar penguatan
kapasitas pemerintah pada level provinsi, pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan. Sebaran lokasi kerja APIK Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta lokasi kerja APIK Sulawesi Tenggara
B. Pendekatan
Program APIK menerapkan pendekatan teknis yang berfokus pada Ketangguhan
Berbasis Tempat (place-based resilience) yang menekankan bahwa kerentanan terhadap
bencana alam dan perubahan iklim secara langsung berkaitan dengan keunikan karakteristik
bentang alam (lansdcape), sosio ekonomi dan kelembagaan.
Ada 4 aspek utama dalam mendukung ketangguhan masyarakat berbasis-tempat (placebased Resilience of Communities). Pertama, Ketangguhan Institusional, mensyaratkan
penguatan institusi pemerintahan dan hubungan daerah dengan kementerian di tingkat nasional
serta pemerintah daerah dalam mengarus utamakan API-PRB ke dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan. Kedua, Ketangguhan Sosio-Ekonomi, menekankan bahwa API-PRB
menjadi bagian dari business model dalam berbagai sektor ekonomi untuk mendukung
pertumbuhan green economic dan penghidupan (livelihoods). Ketiga, Ketangguhan Landscape,
menegaskan bahwa kerentanan di sebuah lokasi berhubungan dengan karakteristik ekologi,
hidrologi, dan meteorologi di sekitarnya. Jasa-jasa ekosistem memainkan peran penting sebagai
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pelindung bagi seluruh masyarakat baik di perkotaan, perdesaan, maupun pulau-pulau kecil dari
ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Keempat, Layanan Informasi Iklim merujuk pada
kebutugan untuk peningkatan kualitas informasi untuk mendukung pengambilan keputusan secara
akurat untuk berbagai kebutuhan. Layanan informasi iklim dimaksudkan bagi masyarakat, sektor
bisnis, dan berbagai lembaga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wilayahnya
dan bagaimana membangun strategi yang sesuai untuk menghadapi perubahan-perubahan yang
terjadi (USAID APIK, 2016). Keempat aspek tersebut digambarkan dalam bentuk diagram pada
Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Pendekatan Ketangguhan Masyarakat Berbasis Tempat
Pelembagaan API-PRB ke dalam sistem tata kelola di daerah melalui pengintegrasian
kedalam regulasi, kebijakan, perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan strategi
pendekatan yang digunakan APIK dalam proses membangun ketangguhan daerah dan masyarakat
secara berkelanjutan. Untuk memperlancar upaya pengintegrasian API-PRB ke dalam perencanaan
pembangunan daerah, di setiap etintas pemerintahan dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) API-PRB
yaitu di level provinsi Sulawesi Tenggara yang diformalkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur,
Kota Kendari dengan SK Walikota dan Kabupaten Konawe Selatan dengan SK Bupati. Pelibat
dalam POKJA API-PRB terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, LSM Lokal, Perguruan Tinggi, Media
Massa dan Sektor Swasta.

169

III. PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN
Dalam jangka 2 tahun lebih masa implementasi program APIK di Sulawesi Tenggara,
perkembangan dan capaian antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Terkait
Peningkatan kapasitas dilakukan terutama melalui berbagai pelatihan. Disamping itu,
pendekatan dalam bentuk mentoring dilakukan paska pelatihan. Lebih dari 1.000 orang mewakili
unsur pemerintah, media, akademisi, LSM Lokal dan masyarakat yang terlibat langsung dalam
kegiatan pelatihan terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurngan risiko bencana yang difasilitasi
APIK. Topik-topik pelatihan bervariasi sesuai kebutuhan target penerima manfaat; mulai pelatihan
tentang konsep-konsep dasar adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana,
pengkajian kerentanan/risiko iklim, pengkajian ketangguhan daerah, pengkajian ketangguhan
masyarakat, penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana
masyarakat, pengintegrasian API-PRB ke dalam perecanaan pembangunan daerah, pelatihan GIS,
sekolah lapang iklim bagi petani, Standard Operational Procedure (SOP) dan sistem peringatan dini
bencana, sampai pada simulasi bencana di sekolah dan masyarakat.
Meningkatnya kapasitas terkait pengetahuan dan keterampilan staff pemerintah dan
pemangku kepentingan terkait berkontribusi pada upaya pengintegrasian dan pelembangaan APIPRB ke dalam kebijakan, regulasi, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Hal ini
nampak dari upaya mendorong peraturan daerah (Perda) P terkait API-PRB yang dimotori oleh para
pihak yang sebelumnya terlibat dalam berbagai pelatihan yang difasilitasi APIK. Demikian juga
dengan proses integrasi API-PRB ke dalam beberapa perencanaan pembangunan seperti review
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Kendari dan Konawe Selatan, secara umum diinisiasi oleh
POKJA API-PRB yang sebelumnya terlibat dalam berbagai pelatihan.
Ketepatan mengidentifikasi target peserta pelatihan dan berbagai bentuk penguatan
kapasitas juga menjadi faktor kunci yang berpengaruh pada efektifitas hasil pelatihan. Seperti yang
diejawantahkan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan. Kegiatan penguatan
kapasitas yang difasilitasi APIK menyasar pada level pengambil kebijakan dan level teknis
perencana pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi/lembaga terkait,
termasuk pada level pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Membangun Ketangguhan Komunitas
APIK bersama mitra dari LSM Lokal, pemerintah dan pihak swasta sedang melakukan
pendampingan di 12 desa/kelurahan dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat terhadap
perubahan iklim dan bencana. Lokasi dampingan komunitas tersebar di DAS Wanggu dan wilayah
Perisir Kota Kendari dan Konawe Selatan. Pemilikan lokasi didasarkan pada hasil kaji cepat (rapid
assessment) kerentanan mengacu pada data dasar tersedia yang mengindikasikan sejumlah
komponen kerentanan dan risiko. Proses ini dilakukan secara kolaboratif melalui berbagai
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konsultasi dengan OPD terkait dan POKJA API-PRB.
Proses memfasilitasi ketangguhan
masyarakat dimulai dari pengkajian partisipatif untuk data dasar (baseline) ketangguhan
masyarakat, pengakajian risiko bencana dan iklim, penyusunan rencana aksi API-PRB masyarakat,
pembentukan dan penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) masyarakat, integrasi rencana aksi
API-PRB masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan regular seperti Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Musrenbang
kelurahan. Beberapa rencana aksi masyarakat telah mendapatkan dukungan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk implementasinya. Rencana aksi masyarakat antara
dalam bentuk penyusunan SOP penanggulangan bencana, sistem peringatan dini, pembuatan jalur
evakuasi bencana yang dilengkapi dengan pemasangan rambu-rambu, simulasi evakuasi mandiri,
pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko/kerentanan seperti pemecah ombak, drainase,
fasilitas air bersih, penanaman mangrove, pengelolaan sampah, talud banjir, dan lain sebagainya.
Selain itu, juga termasuk kegiatan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat seperti
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), budidaya rumput laut, dan penguatan
kelompok ekonomi perempuan.
Kajian Risiko Pada Setiap Level
APIK memfasilitasi proses pengkajian kerentanan/risiko iklim secara partisipatif pada level
provinsi Sulawesi Tenggara, level bentang alam (landscape) Kendari - Konawe Selatan dan level
masyarakat. Pengkajian risiko pada level provinsi mengidentifikasi 5 bidang strategis yang dinilai
paling terdampak perubahan iklim yaitu pertanian, perikanan tangkap, kehutanan, penanggulangan
bencana dan transportasi laut. Sedangkan pada skala bentang alam (landscape) Kendari-Konawe
Selatan bidang strategis terdampak meliputi pertanian, perikanan budidaya, transportasi darat,
penanggulangan bencana hidrometeorologi dan air bersih (USAID APIK, 2018).
Hasil kajian pada level provinsi dan landscape digunakan sebagai bahan masukan dalam
proses integrasi API-PRB ke dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain revisi RTRW
Konawe Selatan 2013-2033, Revisi RTRW Kota Kendari 2010-2030, penyusunan RPJMD Kota
Kendari 2017-2022, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari dokumen-dokumen
perencanaan tersebut. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Adaptasi Perubahan Iklim Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang dalam proses penyusunan juga
menggunakan hasil kajian ini sebagai salah satu acuan. Selain itu, hasil-hasil kajian tersebut akan
digunakan dalam proses penyusuna Rencana Aksi Daerah (RAD) API pada level provinsi dan
landscape yang rencananya akan disusun dalam waktu dekat.
Pada level masyarakat, kajian dilakukan di 12 desa/kelurahan. Hasil kajian pada level
masyarakat, secara umum menunjukkan masyarakat dampingan terpapar dengan risiko banjir,
tanah longsor, abrasi pantai, cuaca ekstrim dan angin puting beliung. Hasil kajian risiko pada level
komuniatas, secara langsung digunakan dalam penyusunan rencana aksi masyarakat dalam APIPRB yang selanjutnya diintegrasi dalam rencana pembangunan di desa (RPJMDes dan RKPDes),
serta Musrenbang di kelurahan. Rencana aksi masyarakat, selain dimasukkan dalam rencana
pembangunan pada level desa/kelurahan secara regular, juga coba dihubungkan kepada pihak
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swasta dan beberapa diantaranya mendapatkan dukungan, seperti pengelolaan sampah di
Kelurahan Kampung Salo untuk mengurangi risiko banjir dengan dukungan PT. Pertamina. Selain
itu, APIK juga menyediakan dukungan dana stimulan untuk implementasi satu kegiatan rencana
aksi masyarakat di setiap desa/kelurahan sebagai demonstrasi upaya ketanggukan.
Institusionalisasi API-PRB
Untuk menjamin keberlanjutan upaya membangun ketangguhan daerah terhadap
perubahan iklim, maka strategi yang ditempuh APIK adalah mendorong integrasi dan
institusionalisasi (pelembagaan) API-PRB ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan
daerah dan desa/komunitas dampingan. APIK bersama POKJA API-PRB memfasilitasi proses
integrasi API-PRB ke dalam RPJMD Konawe Selatan 2016-2021 dan RPJMD Kota Kendari 20172022. Kedua dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan tersebut telah menempatkan isu APIPRB sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah. Baik RPJMD Kabupaten Konawe
Selatan, maupun RPJMD Kota Kendari telah memasukkan “Peningkatan Indeks ketangguhan
daerah terhadap bencana dan perubahan iklim” sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan
daerah. Hal ini kemudian dijabarkan lebih operasional ke dalam rencana strategis (Renstra)
beberapa OPD kunci di daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian, dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Selain itu, pada dokumen perencanaan lebih
makro, isu perubahan iklim dan bencana juga telah dimasukkan dalam dokumen revisi RTRW Kota
Kendari 2010-2030 dan revisi RTRW Konawe Selatan 2013-2033; termasuk KLHS dari dokumendokumen perencanaan tersebut. Pada level masyarakat, proses institusionalisasi upaya API-PRB
dilakukan melalui integrasi ke dalam perencanaan pembangunan regular di desa, dalam hal ini
RPJMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Daftar beberapa dokumen kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah yang telah mengintegrasikan API-PRB dapat dilihat pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Daftar Dokumen Kebijakan dan Perencanaan yang telah Mengintegrasikan API-PRB
No
Dokumen Kebijakan/Perencanaan
Keterangan
1 RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021
Perda No. 6 / 2016
2 Renstra 5 OPD Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021 (Dinas
Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian, Hortikultura dan
Perkebunan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas
Lingkungan Hidup; Bappeda)
3 Revisi RTRW Kabupaten Konawe Selatan 2013-2033
4 Revisi RTRW Kota Kendari 2010-2030
5 RPJMD Kota Kendari 2017-2022
Perda No. 7 / 2018
6 RPJMDes 7 Desa di Konawe Selatan (hasil revisi setelah
penyelarasan dengan RPJMD Kabupaten 2016-2021):
- RPJMDes Awunio 2014-2020
Perdes No. 3/2016

7

8

- RPJMDes Rumba-Rumba 2014-2020

Perdes No. 3/2016

- RPJMDes Lamokula 2016-2021

Perdes No. 3/2016

- RPJMDes Matawolasi 2012-2018

Perdes No. 10/2016

- RPJMDes Puasana 2013-2019

Perdes No. 4/2016

- RPJMDes Tanjung Tiram 2016-2022

Perdes No. 2/2016

- RPJMDes Wawatu 2016-2022

Perdes No. 2/2016

APBDes 2017 di 7 Desa di Konawe Selatan (Desa Awunio,
Rumba-Rumba, Lamokula, Matawolasi, Puasana, Tanjung
Tiram, Wawatu)
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di
Kabupaten Konawe Selatan
Penetapan Rencana Aksi API-PRB Komunitas Komunitas
Kampung Salo, Kendari

Perdes di 7 Desa

Peraturan Bupati No.
06 / 2018
9
Peraturan Lurah
Kampung Salo No. 1
Tahun 2017
Sumber: Kompilasi dari Annual Report PY2 USAID APIK (2017) dan Quarterly Report Q2PY3
USAID APIK (2018).
Penguatan Layanan Informasi Cuaca dan Iklim
Terkait penguatan layanan informasi cuaca dan iklim, APIK telah melaksanakan
serangkaian kegiatan yang dimulai dari kajian tentang layanan informasi cuaca dan iklim di Sulawesi
Tenggara, pelatihan pemangku kepentingan terkait layanan informasi cuaca dan iklim, penguatan
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sistem layanan informasi cuaca dan iklim bagi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
– Stasion Meteorologi Ranomeeto, survei rencana pemasangan sistem peringatan dini dan papan
display informasi cuaca dan iklim di beberapa lokasi. Sebagai tindak lanjut pada tataran aplikasi
penggunaan informasi cuaca dan iklim, APIK bersama mitra dari pemerintah seperti BMKG, Dinas
Pertanian dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) melaksanakan Sekolah Lapang Iklim
dalam bidang pertanian. Yang pertama dengan komoditas Padi Sawah dilaksanakan di Kota Kendari
tahun 2017 dan yang kedua dengan komoditas Jagung dilaksanakan di Konawe Selatan 2018. Pada
pelaksanaan sekolah lapang iklim tahun 2018, selain bermitra dengan pemerintah juga
bekerjasama dengan sektor swasta yaitu Bank Sultra, PT. Syngenta dan ACA Insurance. Sekolah
Lapang Iklim ini disebut sebagai “sekolah lapang pertanian cerdas iklim” karena menggunakan
informasi iklim dalam proses-proses pengambilan keputusan petani, terkait penentuan jadwal
pengolahan lahan dan jadwal tanam. Informasi iklim juga digunakan dalam mengelola lahan
pertanian terutama terkait dengan pengendalian hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Penganggaran Berkelanjutan Untuk API-PRB
Buah dari seluruh rangkaian proses di atas mulai dari pelatihan, kajian, penyusunan
regulasi, rencana aksi, sampai pada integrasi API-PRB ke dalam perencanaan pembangunan
daerah adalah adanya dukungan penganggaran secara berkelanjutan untuk upaya API-PRB. Selain
sumber pendanaan dari pemerintah, APIK juga mendorong kerjasama dengan dunia usaha untuk
mendukung upaya API-PRB dalam membangun ketangguhan masyarakat. APIK berhasil
mendorong alokasi penganggaran dari pemerintah daerah, desa, dan pihak swasta pada tahun
anggaran 2017 dan 2018 senilai lebih dari 4 Miliar Rupiah untuk mendukung upaya API-PRB di
Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Beberapa sumber
alokasi anggaran untuk API-PRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Beberapa Sumber Alokasi Anggaran Untuk API-PRB 2017/2018
Jumlah/Tahun Anggaran
Sumber
No
Program/Kegiatan
Anggaran
2017
2018
Penguatan POKJA API- APBD Konawe
1
PRB Konawe Selatan
Selatan
81,000,000
100,000,000
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah tentang
APBD Konawe
2
Adaptasi Perubahan
Selatan
100,000,000
Iklim
Adaptasi Perubahan
Iklim dan Pengurangan
APBD Konawe
3
risiko Bencana
Selatan
47,550,000
(Perlindungan Tanaman)
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Total (Rp)
181,000,000

100,000,000

47,550,000

No
4
5
6

7

8

Program/Kegiatan
Pelatihan Adaptasi
Perubahan Iklim bagi
Nelayan
Pelatihan GIS bagi
perencana
Program Ketangguhan
Masyarakat Kampung
Salo, Kendari
Temu Usaha dan
Persiapan Sekolah
Lapang Pertanian
Cerdas Iklim
Alokasi Dana Desa untuk
program/kegiatan yang
berkaitan dengan
adaptasi Perubahan
Iklim dan Pengurangan
risiko bencana:
- Desa Awunio
- Desa Rumba Rumba
- Desa Lamokula
- Desa Matawolasi
- Desa Puasana
- Desa Tanjung Tiram
- Desa Wawatu

9

Penyusunan Perda
Adaptasi Perubahan
Iklim Provinsi Sultra
Total

Sumber
Anggaran
APBD Konawe
Selatan

Jumlah/Tahun Anggaran
2017
2018
30,000,000

APBD Konawe
Selatan

-

PT. Pertamina
Kendari

-

Bank Sultra

Dana Desa
Awunio
Dana Desa
Rumba Rumba
Dana Desa
Lamokula
Dana Desa
Matawolasi
Dana Desa
Puasana
Dana Desa
Tanjung Tiram
Dana Desa
Wawatu

65,700,000

Total (Rp)
-

30,000,000

22,600,000

22,600,000

80,000,000

80,000,000

-

65,700,000

-

-

360,670,000

10,000,000

370,670,000

400,000,000

104,035,000

504,035,000

521,510,200
92,768,100

-

-

521,510,200
92,768,100

452,597,000

116,000,000

568,597,000

587,872,000

78,000,000

665,872,000

607,518,000

DPRD Sultra
3,347,185,300

-

607,518,000

500,000,000

500,000,000

1,010,635,000

4,357,820,300

Sumber: Kompilasi dari Annual Report PY2 USAID APIK (2017) dan Quarterly Report Q2PY3
USAID APIK (2018)
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Tantangan Program
Implementasi program APIK di Sulawesi Tenggara bukan tanpa tantangan. Beberapa
tantangan yang ditemukan dalam implementasi program antara lain dalam proses peningkatan
kapasitas pemeritah dan pemangku kepentingan terkait memerlukan proses untuk memastikan
kebutuhan peningkatan kapasitas didasari oleh risiko dan kerentanan, sehingga pemda mampu
menerjemahkan hasil kajian sebagai rujukan dalam proses perencanaan pembangunan. Demikian
juga dengan proses pelembagaan API-PRB, memastikan fungsi koordinasi dan memastikan
rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan dari POKJA API -PRB yang merupakan
perpanjangan dari tiap OPD sebagai input yang dihasilkan dari basis ilmu pengetahuan, sehingga
pada dasarnya bersifat mutlak untuk dijalankan.
Terkait dengan penganggaran berkelanjutan untuk API-PRB, sangat ditentukan oleh
perencanaan, terutama perencanaan strategis dan rencana kerja operasional OPD terkait.
Masuknya agenda API-PRB ke dalam RPJMD dan Renstra OPD telah menjadi dasar yang kuat
untuk pengalokasi anggaran secara berkelanjutan, akan tetapi hal ini harus diikuti secara konsiten
dengan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja)
OPD yang lebih implementatif. Dalam hal ini OPD pengampuh program terkait API-PRB harus
mampu memperjuangkan penganggaran yang memadai dan berkelanjutan.
Dalam konteks pelibatan dunia usaha dalam proses membangun ketangguhan, masih
menjadi tantangan bagaimana agar API-PRB diinternalisasikan ke dalam perencanaan bisnis dunia
usaha.
IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi program APIK di Sulawesi Tenggara,
sebagai berikut:
1. Ketangguhan daerah dan masyarakat terhadap dampak buruk perubahan iklim dan risiko
bencana akan terwujud jika upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana
terkait iklim terinstitusionalisasi (terlembagakan) ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
2. Pelembagaan API-PRB akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumberdaya manusia
yang terlatih, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait aspek teknis API-PRB, serta
kesadaran dan komitmen yang kuat; didukung dengan ketersediaan data dan informasi hasil
kajian kerentanan dan risiko iklim, untuk menjadi dasar penyusunan rencana aksi adaptasi
perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam
perumusan regulasi, kebijakan, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
3. Pendekatan place-based resilience (ketangguhan berbasis tempat) sangat tepat diterapkan
dalam membangun ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di suatu daerah karena
masing-masing daerah memiliki karakteristik spesifik bentang alam, ancaman, kerentanan dan
risiko iklim serta risiko bencana yang dihadapi.
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ABSTRAK
Pendugaan Stok Karbon dan Penyerap Karbon di Hutan Kota Desa Bongohulawa, Kabupaten
Gorontalo . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan volume pohon yang ditanam di
Desa Bongohulawa Kabupaten Gorontalo, untuk menghitung volume dan kandungan biomassa
karbon di hutan kota dan jalur hijau (kiri-kanan jalan) dan rata-rata penyerapan karbon / pohon /
spesies. Penelitian dilakukan di desa Bongohulawa selama 4 (empat) bulan; mulai dari Maret hingga
Juni 2011. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian ini melalui observasi dan
pengukuran pohon dan tegakan hutan. Untuk area penelitian jalur hijau, inventarisasi 100% telah
ditingkatkan dan untuk plot dilaksanakan jalur hutan Kota . Untuk pengukuran plot sampel hutan
kota dilakukan dalam 10 unit sampel (masing-masing unit sampling 0,25 ha). Diameter pohon, tinggi
pohon (tinggi total dan volume ) dan diameter tajuk, semua spesies pohon dalam jalur penelitian
(jalur hijau) dan plot penelitian (hutan kota) diukur. Berdasarkan data penelitian dan perhitungannya,
hasilnya menunjukkan bahwa: Casuarina junghuhiana dapat menyimpan lebih banyak karbon
daripada spesies pohon lainnya. Dari inventarisasi yang dilakukan dalam 3 km jalur hijau sepanjang
jalan (pengamatan lebar 6 meter) dari desa Bongohulawa, 366 pohon (terdiri dari 7 jenis pohon)
diukur. Spesies pohon tersebut adalah Casuarina junghuiana 102 pohon, cendana 46 pohon,
mangga 7 pohon, pohon nangka 6, pohon Albizia 1, mahoni 202 pohon, tanjung 2 pohon. Tajuk
penutup dari jenis pohon tersebut adalah 3032,54 m2. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa
Casuarina memiliki stok karbon yang lebih tinggi dibandingkan spesies pohon lainnya yaitu 33,56
ton (sama dengan 52% dari total stok karbon). Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa selama
periode 19 tahun (sejak 1992) Casuarina dapat melestarikan rata-rata karbon sebesar 1,77 ton /
tahun. Kenaikan diameter rata-rata spesies pohon Casuarina individu adalah sekitar 1,72 cm / tahun.
Selanjutnya untuk Swietenia magrophilla King, dengan rata-rata diameter 1,40 cm / tahun, daun dari
spesies pohon ini dapat menyerap karbon sebesar 18.1233 ton dalam jalan hijau dari kedua sisi
jalan. Untuk plot penelitian dalam Hutan Kota yang terletak di lembah, hasil penelitian menunjukkan
bahwa tutupan tajuk dari 124 pohon adalah sekitar 1.359,67 m2, maka penyerapan karbon sekitar
0,15 ton / pohon atau sekitar 7,8 kg / pohon / tahun. Di dalam area penelitian hutan kota (terletak di
lembah dan bukit) secara total ada 1.353 pohon (terdiri dari 13 spesies pohon) dan penyerapan
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karbon dari tajuk adalah sekitar 25,521 ton. Hasil perhitungan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa
penyerapan karbon dari pohon-pohon kecil (lembah) adalah sekitar 25,521 ton dan untuk pohon
muda adalah sekitar 78,163 ton atau 39.0815 ton / ha kemudian secara fisual untuk pohon dewasa
sekitar 39,813 ton atau 15.925 ton / ha.
Kata kunci: pengukuran, stok karbon, hutan kota
I. PENDAHULUAN
Udara alami yang bersih sering dikotori debu, baik yang dihasilkan oleh kegiatan alami
maupun kegiatan manusia. Dengan adanya hutan kota partikel padat yang tersuspensi pada lapisan
biosper bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk pohon. Debu yang melayang akan sebagian
menempel pada daun dan sebagian lagi akan terserap melalui stomata (Wedding dkk.dalam
Smith,1981). Pemikiran-pemikiran tersebut melahirkan suatu konsep sustainable cities dan ecocities
(Song and Chan 2003).
Sejak Register (1987) menerbitkan bukunya berjudul Ecocity Berkeley: Building Cities for
a Healthy Future istilah ecocity mulai digunakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
ecocity banyak diselenggarakan di kota-kota negara maju, misalnya di Amerika Serikat (Grimm et
al. 2000), Australia (Haughton, 1999), Eropa (Tjallingii, 1995) dan Curiitiba di Brazil (Rabinovitch
1992). Menurut Song dan Chan (2003), inti gagasan ecocity adalah pembangunan berkelanjutan
yang didasarkan pada dua prinsip, yaitu integritas dan konektivitas ekologis.
Salah satu tujuan pengembangan ecocity adalah konservasi sumberdaya alam, termasuk
keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan (BhatiNews 2003). Dengan demikian,
penghijauan di kota tentu sangat diperlukan untuk pengurangan kerusakan lingkungan. Penghijauan
kota disamping bisa menyuplay O2 lewat proses photosintesa tanaman, lewat perakaran dapat
memperbaiki struktur tanah dan air yang bisa membantu penduduk untuk memperoleh air yang
bersih dan kayu.
Jasa lingkungan penting yang diberikan oleh jalur hijau antara lain adalah sebagai
penyimpan karbon (carbon sink). Pengembangan jalur hijau sebagai carbon sink akan berdampak
positif terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini akan semakin penting
apabila pembangunan jalur hijau ini dapat dimasukkan ke dalam mekanisme pembangunan bersih
(clean development mechanism = CDM). Implementasi CDM menjadikan carbon sink.
Meskipun pengukuran diameter jarang digunakan namun dalam hal ini bisa kita gunakan
untuk menduga kandungan Biomassa ( Adinugroho dan Sidiyasa, 2006) dalam Dudun Sutaryo,
(2009), Penghitungan biomassa sebuah pengantar untuk studi carbon dan perdagangan C.
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II. METODE PENELITIAN
I. Lokasi Dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Bongohulawa Kabupaten Gorontalo Provinsi
Gorontalo selama 4 bulan terhitung bulan Maret-Juni 2011 dengan inventarisasi pada jalur hijau
dan Hutan Kota. Pengolahan data dan penulisan mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2011. Peta
lokasi:

II. Bahan dan Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian berupa alat Clinometer, pita ukur (phi-band), tulis
menulis, kamera, kalkulator, GPS, computer, meteran, label pohon, paku dan tally sheet.
Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah vegetasi jenis pohon di jalur hijau dan
di hutan kota tersebut di atas.Jumlah dan jenis pohon, Keliling dan tinggi pohon (total dan bebas
cabang). Semua data dan informasi/laporan-laporan dari kelurahan Bongohulawa, Dinas
Kehutanan, BPDAS dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gorontalo, serta instansi yang terkait dengan
hutan kota dan masalah lingkungan
III. Metode Penelitian
Pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Melakukan observasi, yaitu dengan melihat mengamati pohon di Kelurahan Bongohulawa dengan
membuat petak ukur 20 m x 125 m untuk pohon, sedang tiang 10 m x 10 m. Melaksanakan
inventarisasi tegakan dikedua lokasi penelitian dengan: mengidentifikasi pohon, mengukur diameter
setinggi dada (130 cm) dan tinggi pohon jalur hijau dan di hutan kota .Pengukuran pohon pada hutan
kota untuk diameter 20 up,10-20 cm untuk tiang hanya menghitung jumlah batang ( N), antar jalur
adalah 40 m yang terdiri dari 5 (lima ) petak ukur dengan luas masing2 petak ukur 0,25 ha. Sehingga
luas = 5 x 0,25 = 1,25 ha.
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Perhitungan LBD (luas bidang dasar ) :
LBD = ¼ X 3,14 X d² (cm²)……..(1)
Perhitungan volume pohon, menggunakan rumus umum berikut :
V = ¼ x 3,14xd² x h x fe ……………………………………………..…. (2)
Dimana : V : Volume Pohon (m3)
d : Diameter Pohon (cm)
h : Tinggi Pohon (m)
fe : Faktor bentuk pohon (diasumsikan 0,7)
Penentuan biomasa pohon menggunakan rumus (LIPI, Dept.Hut, 2003):
B = (4/3).V.p ……………………………………….…. (3)
Dimana : B : Biomassa pohon (ton)
ρ : Berat jenis kayu (anonim ,2003)
Sekitar setengah dari jumlah biomasa pohon adalah biomasa karbon sehingga dalam perhitungan
ini digunakan (Jurnal Sosial Ekonomi, 2003),dan (Subekti.R,2007) Rumus yang digunakan adalah:
C = 0,46xB …………………………….. (4)
Dimana : C : Kandungan carbon (ton)
B : Biomassa pohon (ton)
Dalam hal ini perhitungan Volume tajuk atau prosentase tutupan lahan (canopy coverage) menjadi
aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam Proyeksi tajuk pada bidang datar sebagaimana
dengan menggambarkan sebaran tajuk. Tentang pengaruh lingkungan dari “hutan kota” juga harus
menjadi aspek kajian dari studi ini untuk penetapan indicator lingkungan hutan kota ,misalnya :
kelembaban, temperature, serepan karbon ( Dengan menggunakan riap volume tahunan dengan
rumus :
Rataan cadangan karbon/plot /umur, per individu pohon . Sebagai dasar pembahasan dapat pula
disertai dengan penggambaran distribusi tajuk pohon dalam plot pengamatan. Perhitungan
biomassa tajuk (Adinugroho, Sidiyasa, 2006), dalam Sutaryo,D (2009)
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Y = 0,0138xƿ. D^1.93……………..(5)
Y = Biomassa daun
D = Diameter tajuk ( proyeksi secara ocular)
Ƿ = Berat jenis (BJ).
Perhitungan berat kering tingkat tiang pada diameter (10-20 cm ) ( Ketterings, 2001), dalam
Subekti.R dkk (2007)
BK= 0,11 ƿ D2,62 ………………………. (6)
BK = Berat kering
Ƿ = Berat jenis
D = Diameter .
Penutupan tajuk :
Dt = (d1 + d2) /2
Luas bidang dasar tajuk = ¼ X3,14 X Dt² (cm2)
Keterangan : d = diameter (Cm)
h = tinggi (m)
fe = faktor bentuk = 0,70 (diasumsikan)
Dt = diameter tajuk
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Gorontalo terdiri dari 17 Kecamatan dan 12 Kelurahan secara Geografis
terletak pada kawasan 0.30 ⁰ LU dan 1,0⁰ LS,121 ⁰ BT ,123.3⁰ BB (Limboto angka, Dani S,
2009). Curah hujan pada suatu tempat antar lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi
dan perputaran/pertemuan angin. Catatan curah hujan tahun 2010 berkisar antara 3 mm sampai
dengan 312 mm (Badan Meteorologi dan Geofiksika Jalaludin Gorontalo 2010).
Tabel 1. Hasil perhitungan rataan penyerapan carbon per pohon/tahun
Rataan Bio
Rata/phn
Rata
Jumlah
Jenis pohon
masa/pohon
C=0.46xB
C/phn/thn
pohon
(ton)
(ton)
(ton)
Cemara
102
0,7152
0,3290
0,0173
Cendana
46
0,2967
0,1365
0,0072
Mangga
7
0,1457
0,0671
0,0035
Nangka
6
0,2383
0,1100
0,0058
Sengon laut
1
2,3400
1,0800
0,0568
Mahoni
202
0,2318
0,1066
0,0056
Tanjung
2
0,0250
0,0100
0,0005
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Pada tabel 1, di atas perhitungan rataan sediaan carbon per pohon per tahun didasarkan
pada umur tanaman 19 tahun sejak tahun penanaman ( tahun 1992) sampai penelitian (tahun 2011).
Dari Tabel 1 di atas bahwa rata-rata carbon yang diserap per pohon pada Cemara gunung adala
0,3290 ton/pohon,Cendana 0,1365 ton/phon dan Mahoni 0,1066 ton/phn.
Kiri-kanan jalan atau secara keseluruhan seluas 18.000 m2, diperoleh jumlah pohon 366
pohon dengan masing-masing jenis pohon sebagai berikut : Cemara gunung 102 pohon, Cendana
46 pohon, Mangga 7 pohon, Nangka 6 pohon, Sengon laut 1 pohon , Mahoni 202 pohon, Tanjung 2
pohon. dan penutupan tajuk dari semua jenis pohon adalah 3.032,54 m2 Dari hasil perhitungan di
atas didapat bahwa pohon Cemara menyimpan carbon 0.0173 ton/pohon /tahun atau setara
dengan 17,30 kg/pohon/tahun.
0.0568

0.06
cemara

0.05
0.0056

0.04
0.03
0.02

0.0035
0.0173
0.0072

nangka

manngga
nangka
sengon

0.01

0

cendana
tanjung

0.0058

mahoni

cemara

tanjung

Gambar 2. Jumlah serapan karbon masing-masing jenis pohon/ton/thn

Gambar 3. Rata-rata serapan carbon
Dari Gambar 3 di atas bisa dilihat bahwa Kapuk menyerap rata-rata 0,0132
carbon/phn/tahun, Mahoni 0,0057, Lantoro 0,0089, Trembesi 0,0084, Kelapa 0,0082, Matoa 0,0079
carbon/phn/tahun. Hasil total carbon dapat dilihat pada tabel 1. Yaitu serapan carbon, Mahoni 7,16
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ton ( 66 pohon), Johar 6,87 ton ( 72 pohon ), Kemiri 1,31 ton (11 pohon), Gmelina 1,33 ton ( 17
pohon), dan Acasia 1,02 ton (12 pohon), jenis yang lain >1 ton.
Petak ukur pada bagian lembah
Pembuatan petak ukur pada daeran bagian bawah lereng adalah sebagai berikut, PU
ada 5 Lima, dengan ukuran 20 x 125 m2 dan hasil hasil pengukuran disajikan dalam lampiran (3)
Luas bidang dasar, penutupan tajuk dan biomassa. Untuk mendapatkan gambaran tentang serapan
carbon dalam satuan waktu untuk setiap individu pohon, Gambar 4 menyajikan hasil
perhitungannya.
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Gambar 4. Grafik Mengenai Gambaran Rataan Biomassa dan carbon/pohon/jenis
Dari Gambar 4 di atas dapat dinyatakan bahwa perbandingan volume dan carbon dimana Kapuk
lebih banyak penyerapan carbonnya dari pada Gmelina sekalipun berbeda volumenya, disusul
Mahoni , Kemiri dan Acasia.

Gambar 5. Rata-rata carbon perpohon perjenis/ tahun (ton)
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Dari gambar 5 di atas dapat dibaca bahwa rata-rata carbon yang diserap per pohon per tahun,
selama 19 tahun sbb : Kapuk 0,048 ton carbon /pohon/tahun, Aren 0,013, Mahoni 0,008, Trembesi
0,008, Mengkudu 0,009, Gmelina 0,006, Johar 0,005 ton carbon/pohon/tahun. Selanjutnya secara
visual sediaan carbon dari setiap jenis pohon penyusun tegakan di ketiga lokasi penelitian (kirikanan jalan, hutan kota bukit dan hutan kota lembah) disajikan pada Gambar 6 sebagai berikut.

Gambar 6. Penyerapan carbon perjenis pertahun (ton) pada 3 lokasi.
Dari Gambar 6 di atas dapat dilihat bawa penyerapan carbon dari masing-masing tempat
adalah : Cemara pada kiri-kanan jalan menyerap carbon 0,017 ton/pohon/tahun, sedang pada
bukit peyerapan lebih banyak pada Kapuk 0,013 ton, Lantoro 0,0089 ton, Trembesi 0,0084 ton,
Kelapa 0,0082 ton. Sedang pada lembah serapan carbon Kapuk 0,048 ton, Aren 0,013 ton,
Mengkudu 0,0091, Trembesi 0,0085 ton, Mahoni 0,0083 ton.
Ukuran tiang yang diukur adalah anakan degan diameter 10-20 cm dan dengan menggunakan
Persamaan BK= 0,11 p D2,62 (Ketterings, 2011) dalam Subekti.R dkk (2007) dapatlah dihitung
sediaan carbon, yang hasilnya disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Penyerapan Biomassa dan Carbon pada tiang
Jumlah anakan
tingkat tiang

Berat kering
(ton)

Sediaan Carbon
(ton)

Rataan sediaan
Carbon/phn
(ton)

469

169,921

78,163

0,166
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Tabel 2 di atas memberikan informasi sediaan carbon tingkat tiang per pohon relative kecil namun
karena jumlah pohon banyak sehinnga penyerapan carbonnya secara keseluruhan banyak.
V. KESIMPULAN
Kesimpulan hasil pengukuran dan observasi di lokasi penelitian serta perhitungan dan
analisisnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: rataan volume pohon di jalur hijau sebanyak 366
batang adalah 0,350 m3/pohon memiliki rataan biomasa sebasar 0,378 ton/pohon, dimana
Casuarina junghuhiana (Cemara gunung) memiliki biomassa yang terbesar yaitu sebesar 0,715
ton/pohon dengan serapan karbon sebesar 0,329 ton C/pohon atau sebesar 0,0173 ton/pohon/tahun
(dalam periode 19 tahun), demikian juga untuk hutan kota Biomassa Aren 0,56 ton dan rataan
perpohon 0,2576 ton dengan rataan carbon/pohon/tahun 0,0135 ton, Mengkudu Biomassa 0,3767
ton,rataan carbon 0,1733 dan rataan carbon/pohon/thn 0,0091 ton, Trembesi rataan biomassa
0,3500 ton, rataan carbon 0,1616 ton, dan rataan pertahun 0,0085 ton. Mahoni rataan biomassa
0,3453 ton, rataan carbon 0,1589 ton dan rataan carbon perpohon/tahun 0,0083 ton. Sedang Kelapa
biomassa 0,2917, rataan carbon 0,1342 ton, rataan carbon/pohon/thn 0,0071 ton, jenis tanaman
yang mempunyai serapan carbon lebih baik dibanding tanaman lain dari semua jenis yang ada pada
lokasi penelitian hutan kota adalah Kapuk, Aren, Mengkudu, Trembesi, Kelapa, Matoa, Lantoro, dan
Kemiri. Sedang pada jalur hijau penyerapan carbon lebih banyak pada Cemara gunung, Sengon
laut dan Mahoni dan penanaman jenis untuk jalur hijau adalah Tanjung, Mahoni, Johar, Matoa,
Tanaman untuk kebun dan halaman rumah adalah jenis Nangka, Mangga, Kemiri, dan Jambu
mente. Tanaman di pantai adalah Casuarina laut. Saran : Untuk penghijauan atau hutan kota bisa
dikombinasikan beberapa jenis, dengan pertimbangan keindahan tajuk, penyerapan carbon dan
hasil tambahan dari pohon tersebut dengan menggunakan beberapa jenis seperti Kapuk (Ceiba
petandra), Matoa (Pometia pinnata) Lantoro, Kelapa, Trembesi (Samanea saman), Aren (Arenga
pinnata), Kemiri (Aleurites molucana), Mahoni ( Swietenia macrophylla), Sengon laut (Leucaena
Sp)dan Johar (Cassia siamea)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan kontribusi bioenergi dari hutan rakyat untuk
pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim di Kecamatan Baraka,
Kabupaten Enrekang. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer
bersumber dari hasil wawancara dan survey terkait karakteristik responden dan jenis, jumlah
bioenergi dari hutan rakyat seperti kayu bakar dan energi fosil serta energi listrik yang dikonsumsi
masyarakat. Data sekunder bersumber dari laporan dan publikasi ilmiah dari berbagai instansi atau
lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik observasi,
wawancara dan survey serta studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan
kuantitatif untuk mengetahui jumlah dan kontribusi bioenergi dari hutan rakyat untuk pemenuhan
kebutuhan energi masyarakat di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jumlah penggunaan bioenergi dari hutan rakyat tahunan rata-rata 4.778.072,06
KKal/Kepala Keluarga (KK) per tahun. Kebutuhan energi listrik tahunan rata-rata 422.542,67
KKal/KK per tahun sedangkan kebutuhan energi fosil tahunan rata-rata adalah 669.642,96 KKal/KK
per tahun sehingga kebutuhan energi total masyarakat sekitar 5.870.257,70 KKal/KK per tahun.
Persentase kontribusi bioenergi dari hutan rakyat untuk pemenuhan kebutuhan energi total
masyarakat di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang bervariasi antara 64,61% sampai dengan
92,54% dengan rata-rata sekitar 81,39%.
Kata kunci: hutan rakyat, bioenergi, mitigasi perubahan iklim
I. PENDAHULUAN
Pemanasan global yang diakibatkan peningkatan suhu dalam atmosfer merupakan isu
lingkungan yang menjadi sorotan publik saat ini. Peningkatan suhu bumi disebabkan oleh berbagai
faktor seperti konversi lahan, degradasi hutan, deforestasi maupun aktivitas manusia yang
mengakibatkan penumpukan gas rumah kaca (GRK) seperti CO2, CO, CH4 dan CFC di atmosfer.
Konsentrasi GRK dalam atmosfer akan memantulkan kembali sebagian besar radiasi matahari
dalam bentuk gelombang sinar infra merah ke atas permukaan bumi, sehingga bumi akan semakin
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panas (Sukadri, 2012). Sumber emisi GRK sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia di
atas permukaan bumi yang berasal dari sektor industri, kehutanan, transportasi, pertanian dan
peternakan.
Aktivitas manusia telah meningkatkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan suhu
global. Kegiatan yang menyumbang emisi gas rumah kaca dapat berasal dari pembakaran bahan
bakar fosil serta deforestasi dan degradasi hutan. Tahun 2015 tercatat sebagai tahun terpanas
dalam periode lima tahunan (2011 – 2015) dengan suhu 1 °C di atas era pra industri dengan kadar
CO2 telah melewati 400 ppm untuk pertama kalinya, yang terakhir kali terjadi pada hampir 3 juta
tahun silam Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga telah terjadi di
beberapa negara, diantaranya banjir di Amerika, Inggris dan sejumlah Negara di Amerika selatan
serta kebakaran di Spanyol (WMO, 2016). Menurut Stern (2008) kontribusi sektor energi terhadap
emisi gas rumah kaca sebesar 24%, sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 14%
dan deforestasi sekitar 18 % dari emisi global. Kawasan hutan Indonesia mencapai luas
125.956.142,71 ha (KLHK, 2017). Sektor kehutanan dalam konteks perubahan iklim masuk ke
dalam sektor Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF), di Indonesia menyumbang 50%
dari emisi gas rumah kaca nasional (Wibowo, 2010). Sektor kehutanan berkontribusi sebagai
penyeimbang emisi gas rumah kaca dengan perannya sebagai penyerap maupun sumber CO2 di
atmosfer. Melalui proses fotosintesis, hutan menyerap CO2 diatmosfer. Ketika terjadi degradasi dan
deforestasi, hutan dapat menjadi sumber emisi CO2.
Upaya mitigasi emisi dapat dilakukan dengan menjaga dan mempertahankan cadangan
karbon yang ada serta meningkatkan serapan CO2 melalui pembangunan hutan rakyat dengan
pengelolaan hutan lestari serta penggunaan bioenergi. Penggunaan bioenergi hutan ini dapat
mendorong pengembangan hutan dan kebun energy serta pemanfaatan biomassa hutan sebagai
sumber energi. Hutan yang dikelola dengan baik dapat berperan penting dalam mengatasi
permintaan energi di masa depan dan dapat membantu menciptakan masa depan energi yang lebih
stabil, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan peluang ekonomi. Oleh karena
itu, jumlah dan kontribusi bioenergy terutama dari hutan rakyat untuk pemenuhan kebutuhah energy
masyarakat perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan kontribusi
bioenergi dari hutan rakyat untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dalam mitigasi
perubahan iklim di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.
II. METODE
A. Waktu Dan Tempat
Penelitian dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan November 2017. Lokasi
penelitian yaitu di Kecamatan Baraka Kab. Enrekang.
B. Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner (panduan pertanyaan).
Penelitian dilakukan terhadap rumah tangga yang memanfaatkan kayu bakar. Alat yang digunakan
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dalam penelitian ini antara lain : alat tulis menulis, kamera, alat hitung, meteran, dan tali rafiah serta
GPS.
C. METODE PENELITIAN
1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber
dari hasil wawancara dan survey terkait karakteristik responden dan jenis, jumlah bioenergi dari
hutan rakyat seperti kayu bakar dan energi fosil serta energi listrik yang dikonsumsi masyarakat.
Data sekunder bersumber dari laporan dan publikasi ilmiah dari berbagai instansi atau lembaga
yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan
survey serta studi pustaka
2. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara desktriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui
kebutuhan energi (kayu bakar, kompor gas, kompor minyak tanah, dan listrik), sumber pemenuhan
energi oleh rumah tangga. Khusus untuk kayu bakar dalam bentuk tumpukan, penetapan volume
dilakukan dengan mengukur dimensi tumpukan kayu yang siap dijadikan bahan bakar/energy
biomassa (Bioenergi).
a. Perhitungan Volume Kayu
Pengukuran tumpukan kayu yang dijadikan bahan bakar (bioenergy) masyarakat diukur
dengan teknik pengukuran kayu bulat kecil (KBK). Kayu bulat sortimen KBK yang mempunyai
ukuran diameter lebih kecil dari 30 cm, cara pengukurannya, dapat juga digunakan sistem stapel
meter (SM). Isi tumpukan merupakan hasil perkalian dari lebar, tinggi dan panjang tumpukan,
satuannya adalah sm. 1 SM adalah 1 m lebar tumpukan x 1 m tinggi tumpukan x 1 m panjang
tumpukan. Untuk mengkonversi satuan stapel meter (SM) ke satuan meter kubik (m³) dikalikan
dengan angka konversi. Kayu kelompok genus Acacia angka konversinya 0,59 m³/SM, Genus
Eucalyptus angka konversinya 0,67 m³/SM. Untuk Kelompok selain kelompok genus Acasia dan
genus Eucalyptus, angka konversinya dimasukkan ke dalam kelompok rimba campuran dengan
angka konversi 0,63 m³/SM.
b. Kebutuhan Bioenergi/ Energi Biomassa (EB)
Total kebutuhan energi untuk kayu bakar rumah tangga dihitung dengan rumus sebagai
berikut :
SM = LTp x TTp x PTp

Keterangan:
LTp = Lebar Tumpukan Kayu (panjang kayu ) dalam satuan meter
TTp = Tinggi tumpukan dalam satuan meter
PTp = Panjang tumpukan dalam satuan meter
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V = SM x AK

Keterangan:
V = Volume Kayu (m3)
SM = Stapel Meter
AK = Angka Konversi

Kebutuhan Bioenergi/ Energi Biomassa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
EB
: V x x JH x NK x Kr
Keterangan:
EB = Kebutuhan Bioenergi Kayu (Kkal/ tahun)
JH = Jumlah hari dalam setahun (360 hari)
NK = Nilai kalor Kkal / Ton
Kr = Kerapatan kayu (Ton / m³)
Kerapatan Kayu 1 g/cm3 = 1 Ton / m³
c. Kebutuhan Energi Fosil (EF)
Kebutuhan Energi Fosil (EF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐄𝐅 = 𝐄𝐊𝐆 + 𝐄𝐊𝐌𝐓

Keterangan:
EF
= Energi Fosil (KKalori)
EF
= Energi Kompor Gas/LPG (KKalori)
EKMT
= Energi Kompor Minyak Tanah (KKalori)
1 kg LPG = 11.220 KKal
1 Liter Minyak Tanah = 0,8 kg
1 kg Minyak Tanah = 10.478,95 Kkal

d. Kebutuhan Energi Listrik (EL)
Kebutuhan Energi Listrik (EL) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐄𝐋 = 𝐊𝐄𝐋𝐇 𝐱 𝐉𝐇

Keterangan:
EL
= Kebutuhan Energi Listrik (KKal/Tahun)
KELH = Kebutuhan Energi Listrik Harian (KKal/Harian)
JH
= Jumlah hari dalam setahun (360 hari)
1 Kwh = 859,84 KKal

e. Kebutuhan Energi Total (ET)
Kebutuhan Energi Total (ET) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐄𝐓 = 𝐄𝐁 + 𝐄𝐅 + 𝐄𝐋
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Keterangan:
ET = Kebutuhan Energi Total (Kkal/Tahun)
EB = Kebutuhan Bioenergi Kayu (Kkalori / tahun)
EF = Energi Fosil (KKalori)
EL = Kebutuhan Energi Listrik (KKal/Tahun)

f. Kontribusi Bioenergi (KEB)
Kontribusi Bioenergi (KEB) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐊𝐄𝐁 =

𝐄𝐁
𝐄𝐓

𝐱 𝟏𝟎𝟎%

Keterangan:
KEB = Kontribusi Bioenergi Kayu (%)
EB = Kebutuhan Bioenergi Kayu (Kkal/ tahun)
ET = Kebutuhan Energi Total (Kkal/Tahun)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebutuhan Energi
1. Bioenergi
Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden sebanyak 30 orang masyarakat
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan
masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Konsumsi energi utama rumah tangga adalah kayu
bakar (bioenergi) dan gas serta listrik. Kayu bakar terutama digunakan untuk keperluan memasak
air. Gas terutama digunakan untuk keperluan memasak nasi, sayur, lauk pauk dan sedangkan listrik
untuk peralatan elektronik. Jenis kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar adalah kayu
gmelina (Gmelina sp.), surian (Toona sureni), mangga (Mangifera indica), gamal (Gliricidia sepium),
nangka (Arthocarpus sp.), jati (Tectona grandis), kaliandra (Calliandra calothyrsus), ki hujan
(Samanea saman), bitti (Vitex cofassus), angsana (Pterocarpus indicus), mahoni (Swietenia
macrophylla) dan kakao (Theobroma cacao).
Kebutuhan bioenergi masyarakat Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dapat dilihat
pada Tabel 1. Nilai rata-rata konsumsi kayu bakar harian dari 30 responden adalah 0,007 m³/KK
menghasilkan rata-rata kebutuhan kayu tahunan adalah 2,59 m³/KK per tahun sehingga kebutuhan
bioenergy tahunan 4.778.072,06 KKal/tahun per KK. Komsumsi kayu bakar ini lebih tinggi
dibandingkan dengan hasil penelitian Budiyanto (2009) menunjukkan Tingkat Konsumsi Kayu Bakar
Masyarakat Desa Sekitar Hutan di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten
Sukabumi, Propinsi Jawa Barat) adalah sekitar 0,99 m³/KK per tahun.
2. Energi Listrik
Energy listrik di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada umumnya untuk
penggunaan peralatan elektronik seperti lampu, radio, televisi, setrika, kulkas dan sebagian untuk
penggunaan insutri rumah tangga. Kebutuhan energy listrik masyarakat Kecamatan Baraka,
Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai rata-rata kebutuhan energi listrik tahunan ratarata responden di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah 491,42 Kwh/KK per tahun atau
setara dengan 422.542,67 KKal/KK per tahun.
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Tabel 1. Kebutuhan Energi Total Masyarakat Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
No Nama Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
Jumlah
Rata rata

Kebutuhan Bioenergi
Kayu (KKal / tahun)
5.920.588
9.419.117
5.920.588
6.279.412
4.210.196
8.880.882
4.092.502
3.731.765
4.182.088
7.110.686
3.857.353
3.265.294
5.023.529
3.972.176
1.668.529
5.341.686
8.209.882
5.133.568
5.490.000
3.657.129
3.486.569
2.985.412
6.413.970
4.462.569
6.085.647
2.454.353
3.583.750
2.302.451
4.305.882
1.894.588
143.342.162
4.778.072,06

Kebutuhan
Energi Listrik
Tahunan (Kkal)
343.427
305.269
305.269
381.586
457.903
305.269
343.427
473.166
419.744
557.115
358.691
381.586
488.43
320.532
526.588
351.059
549.484
518.957
396.849
343.427
572.379
404.481
496.062
419.744
435.008
480.798
427.376
396.849
534.22
381.586
12.676.280
422.542,67

Kebutuhan Energi
Fosil (Kkal)
454.219
454.219
454.219
656.179
858.139
454.219
454.219
858.139
656.179
858.139
454.219
656.179
858.139
454.219
858.139
454.219
858.139
858.139
656.179
454.219
858.139
656.179
858.139
656.179
656.179
858.139
656.179
656.179
858.139
656.179
20.089.289
669.642.96

Total Penggunaan
Energi (Kkal)
6.718.234
10.178.605
6.680.076
7.317.176
5.526.238
9.640.370
4.890.148
5.063.070
5.258.011
8.525.940
4.670.262
4.303.059
6.370.098
4.746.927
3.053.257
6.146.964
9.617.505
6.510.664
6.543.028
4.454.775
4.917.086
4.046.072
7.768.171
5.538.492
7.176.834
3.793.290
4.667.305
3.355.479
5.698.241
2.932.353
176.107.731
5.870.257,70

3. Energi Fosil
Penggunaan energy fosil pada masyarakat Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
pada umumnya dalam bentuk gas LPG dan minyak tanah. Gas LPG digunakan terutama gas LPG
3 kg untuk keperluan memasak sedangkan minyak tanah hanya digunakan pada saat membantu
penyalaan pada saat penggunaaan kayu untuk bahan bakar. Kebutuhan energi fosil masyarakat
Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 1. Kebutuhan energi fosil
tahunan rata-rata responden di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah 669.642,96
KKal/KK per tahun. Kebutuhan gas LPG rata-rat 55,20 kg/KK per tahun setara 619.344,00 Kkal KK
per tahun sedangkan kebutuhan minyak tanah tahun adalah 4,8 kg/KK per tahun setara 50.298,96
KKal/KK per tahun.
4. Energi Total
Kebutuhan energi total masyarakat Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dapat dilihat
pada Tabel 1. Kebutuhan energi total masyarakat sekitar 5.870.257.70 KKal/KK per tahun. Total
energi ini adalah digunakan untuk keperluan memasak air, memasak nasi, sayur, lauk pauk dan
penggunaan peralatan elektronik.
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B. Kontribusi Bioenergi
Persentase kontribusi bioenergy terhadap kebutuhan energy total masyarakat. bervariasi
antara 64,61% sampai dengan 92,54%. Rata-rata kontribusi bioenergi dalam pemenuhan kebutuhan
energi total masyarakat Kecamartan Baraka, Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Gambar 1.
Kontribusi bioenergy energi rata-rata dalam pemenuhan kebutuhan energi total masyarakat adalah
81,39%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan bioenergi pada masyarakat Kecamatan
Baraka, Kabupaten Enrekang tergolong tinggi.
Persentase (%)
11.41

7.20

81.39

Bioenergi

Energi Listrik

Energi Fosil

Gambar 1. Kontribusi bioenergi, energi listrik dan energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energi
total masyarakat Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jumlah penggunaan bioenergi dari hutan rakyat tahunan rata-rata 4.778.072,06 KKal/Kepala
Keluarga (KK) per tahun. Kebutuhan energi listrik tahunan rata-rata 422.542.67 KKal/KK per
tahun sedangkan kebutuhan energi fosil tahunan rata-rata adalah 669.642.96 KKal/KK per
tahun sehingga kebutuhan energi total masyarakat sekitar 5.870.257,70 KKal/KK per tahun.
2. Persentase kontribusi bioenergi dari hutan rakyat untuk pemenuhan kebutuhan energi total
masyarakat di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang bervariasi antara 64,61% sampai
dengan 92,54% dengan rata-rata sekitar 81,39%.
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ABSTRAK
Perubahan iklim merupakan wujud dari tingginya suhu udara akibat gas rumah kaca yang meningkat
di atmosfer dan gas CO2 sebagai gas emisi yang terbanyak. Pemanasan global akibat dari
meningkatnya suhu di udara rata-rata permukaan bumi memudahkan kebakaran, kekeruhan air di
sungai akibat curah hujan yang tinggi, penguapan yang tinggi dan pembentukan awan. Dampaknya
antara lain musnahnya keanekaragaman hayati jenis-jenis flora maupun fauna yang tidak dapat
bertahan. Kehilangan satu komponen dalam suatu ekosistem akan memengaruhi kelangsungan
kehidupan dalam ekosistem tersebut, antara lain musim berbunga, berbuah dan musim bertunas
pada tanaman tidak akan tepat sesuai prediksi. Berkurangnya buah pohon eboni akibat dari
rendahnya kelembaban karena kurangnya curah hujan selain itu beberapa jenis serangga yang tidak
aktif ketika musim kemarau panjang. Buah dari hasil persilangan sendiri menjadi hampa akhirnya.
Tunas muda tanaman bambu yang umumnya menjadi sumber pendapatan lainnya dari petani ketika
musim hujan tak kunjung tiba, menyebabkan tunas muda tidak melanjutkan pertumbuhan menjadi
rebung karena kekeringan. Beberapa teknik peningkatan produksi telah dicobakan namun tidak
berpengaruh.
Kata kunci: pemanasan global, produktivitas, jenis tanaman
I. PENDAHULUAN
Anomali iklim merupakan ketidakjelasan (unpreditcable) antara musim kemarau dengan
musim hujan baik hari hujan maupun jumlah curah hujan. Di Indonesia dalam tahun 2016 hal
tersebut terjadi, dimana musim kemarau sangat panjang dan musim hujan kurang. Tahun-tahun
sebelumnya musim kemarau dan musim hujan waktunya jelas. Istilah iklim ekstrim seperti El Nino
untuk musim kemarau yang panjang dan istilah La Nina untuk musim hujan yang berlebihan. Ke
dua kondisi tersebut sangat berdampak pada kehidupan di bumi. Sesuai arahan Kepala Badan
Litbang Pertanian dalam Temu Lapang dan Ekspose Teknologi Pengelolaan Iklim Ekstrim dan Air
(2016), bahwa iklim ekstrim tidak hanya berdampak pada produksi pangan nasional namun juga
terhadap aspek ekonomi, social dan politik. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dan pengembangan
untuk menyusun system informasi, teknologi dan strategi yang andal menghadapi ancaman tesebut.
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Pengaruh iklim terhadap tanaman di wilayah tropis sangat berperan, khususnya dalam
ketersediaan air. Hutan yang diketahui sebagai penyimpan air bumi, sebagai sumber
keanekaragaman hayati terbesar beserta ekosistemnya di bumi yang saling tergantung dan saling
memengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsure akan berakibat terganggunya
ekosistem secara keseluruhan. Spesies tanaman eboni (Diospyros celebica Bakh.) sebagai salah
satu jenis vegetasi langka yang hidup dan berkembang di hutan-hutan Sulawesi, ketika terjadi
anomali iklim pohon-pohon eboni pada beberapa kawasan hutan tidak mengalami masa reproduksi
normal hanya terbatas pada inbreeding. Terdapat beberapa pohon berbuah ‘maya’, yaitu
menghasilkan buah yang hampa, karena berkurangnya aktifitas serangga maupun hewan akibat
dari musim kemarau yang panjang. Kondisi iklim tersebut juga memengaruhi pertumbuhan pada
tanaman turi (Sesbania grandiflora) yang ditanam pada lahan agroforestry mengalami kematian
hingga 75% setelah berumur 7 tahun. Sedangkan pada tanaman bambu Petung (Dendrocalamus
asper) terjadi kesenjangan cukup signifikan dalam menghasilkan rebung.
Beberapa alternatif yang ditawarkan para pakar antara lain menciptakan varietas unggulan
tahan kekeringan melalui rekayasan genetik, hujan buatan, pembuatan embung bahkan hingga
waduk. Bagaimana dengan kehidupan vegetasi hutan tentunya juga ikut terganggu akibat iklim
ekstrim, apa yang dapat dilakukan ? Rusaknya sebagian ekosistem hutan dan lenyapnya beberapa
wilayah tangkapan air, akibat eksploitasi, perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit,
tambang, serta pemukiman semakin tentunya semakin memmerparah keadaan karena
ketersediaan air untuk usaha pertanian menjadi semakin terbatas. Keterbatasan cadangan air, pada
akhirnya akan berdampak pada kegagalan panen atau setidaknya penurunan produktivitas hasil
pertanian.
Menurut para pakar klimatologi dari BMKG, kondisi anomali iklim seperti ini masih akan
terus berlangsung selama beberapa tahun ke depan, salah satunya akibat adanya pemanasan
global (Global Warming) sebagai dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin parah
belakangan ini. Berdasarkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir
dampak perubahan iklim, antara lain dengan memelajari sinyal-sinyal alam yang telah terjadi.
Kondisi curah hujan sebagai bagian dari komponen iklim sangat penting diketahui, sehingga
berdasarkan pengetahuan tersebut rencana program selanjutnya dapat lebih terencana dan tertata
dengan baik.
II. METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2017 pada beberapa lokasi kawasan
hutan maupun di luar kawasan di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dilaksanakan pada tegakan
eboni di tiga lokasi yaitu di Cagar Alam Kalaena, Kabupaten Luwu Utara kemudian kawasan hutan
lindung di desa Bellabori, Kab. Gowa, kawasan Taman Nasional Bantingmurung Bulusaraung, desa
Kappang Kabupaten Maros, kawasan hutan lindung Datara’, Kabupaten Gowa serta tegakan bambu
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di areal bambusetum di KHDTK Mengkendek. Selain itu, hasil-hasil penelitian sebelumnya juga
menjadi salah satu sumber data lainnya.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah tegakan eboni, tanaman Turi dan
tegakan bambu. Bahan lainnya berupa data curah hujan 5 tahun terakhir (Januari 2014 - Maret
2018) pada 5 lokasi penelitian berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan
Jeneberang. Selain itu juga digunakan data iklim mikro setempat untuk sebagai bahan analisis.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah counter, teropong, thermohygrometer,
pengukur suhu tanah, gala, dial caliper, mistar penggaris, tape meter, meteran, tally sheet dan ATK.
C. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebagai
salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menggunakan metode survey,
melalui pengamatan langsung dan melalui informasi dari petugas maupun masyarakat yang
bermukim di sekitar lokasi penelitian. Data pendukung seperti data curah hujan 5-7 tahun terakhir
dirata-ratakan baik jumlah hujan maupun hari hujan serta data iklim mikro. Hasil analisis data
disajikan dalam bentuk histogram, grafik maupun tabel dan selanjutnya dideskripsi dalam
pembahasan, dan dibuat kesimpulan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Global Climatte Change merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari, khususnya
wilayah Indonesia yang terdiri dari 70% lautan sebagai penyimpan bahan sensible maupun latent
heat untuk pembentuk awan cumulus/cumulonimbus serta karakteristik atmospher karena
merupakan Indonesia maritim continent. Namun mencari, menentukan dan melakukan langkahlangkah antisipatif untuk meminimalisir dampaknya, melalui pengetahuan tentang fenomena iklim
yang sudah terjadi hingga saat ini. Selain itu perlu sinergi semua pihak untuk melakukan upaya
antisipatif secepatnya, bila tidak ingin produktivitas hasil hutan maupun pertanian yang selama ini
telah menjadi penyangga perekonomian masyarakat di daerah.
Iklim dari lokasi tempat-tempat tumbuh alami sangat beragam mulai dari yang basah
seperti kondisi iklim pada hutan hujan tropika basah dataran rendah maupun pada rezim iklim
bermusim dengan perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang jelas dalam satu tahun. Iklim
sebagai perwujudan komulatif keadaan cuaca harian yang sering didiskripsikan melalui elemen atau
variable iklim, terutama temepratur, presipitasi/curah hujan, sinar matahari dan angin.(Trewartha
dan Horn (1995). Selanjutnya disebutkan bahwa pengaruh rata-rata bulanan dapat memerlihatkan
karakteristik perubahan –perubahan musim. Dalam Irwan (2010) dijelaskan bahwa faktor-faktor
lingkungan akan memengaruhi fungsi fisiologis tanaman. Respon tanaman sebagai akibat faktor
lingkungan akan terlihat pada hasil pertumbuhan baik penampilan maupun produksi tanaman.
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Kedalaman efektif adalah kedalaman tanah yan masih dapat ditembusi akar tanaman
Banyaknya jumlah akar baik akar halus maupun akar kasar serta dalamnya akar-akar tersebut da
pat menembusi tanah perlu diamati dengan baik (Hardjowigeno, 1989).
Curah Hujan
Berdasarkan data series 5 tahun pada beberapa pos hujan di Sulawesi Selatan, secara
umum terlihat kondisi curah hujan pada beberapa lokasi tempat tumbuh eboni, yaitu Cagar Alam
Kalaena, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, desa Bellabori, serta tanaman turi hasil
penanamaan di lahan agroforestri di desa Datara’ dan di KHDTK Mengkendek.
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Gambar 1. Kondisi curah hujan di stasiun
5 tahun (2011-2015) di stasiun Tanralili,
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Gambar 2. Kondisi curah hujan 5 tahun
2011-2015 TN BaBul

Tanaman turi merupakan pohon yang berkayu dan berumur pendek, berbentuk pohon
tinggi mencapai 5-12 m, kayu lunak dan berumur pendek. Akarnya berbintil-bintil dan berguna untuk
menyuburkan tanah. Percobaan penanaman pada tanah marginal di areal agroforestri di Datara,
Kabupaten Gowa pada tanah bersolum dangkal dengan topografi bergunung. Pada umur 3 tahun
dengan tinggi mencapai 9 m dan diameter 12-17 cm . Dalam tahun 2015 tanaman turi mengalami
kematian hingga 56%, yang diawali mati bagian pucuk seperti terbakar. Hasil pengamatan di
lapangan bahwa kemungkinan terbesar kematian disebabkan perakaran setelah mencapai
kedalaman efektif tidak mampu lagi menembusi lapisan tersebut karena tidak didukung oleh
ketersediaan air yang cukup. Sesuai dengan hasil analisis data curah hujan di desa Datara (Gambar
1) di atas terlihat, bahwa secara umum rata-rata jumlah hari hujan dalam 1 tahun terdapat 15 – 23
hari perbulan demikian pula rata-rata jumlah hujan, yaitu 3294 mm- 5477 mm/tahun. Apabila
dicermati lebih detail data jumlah curah hujan tidak merata di antara tahun 2011-2012 dan dalam
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bulan Agustus merupakan puncak kekeringan dan hal tersebut terulang kembali dalam tahun 2015,
selama 4 bulan berturut-turut mulai bulan Juli-Oktober 2015 hanya 2 hari hujan. Berdasarkan hal
tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi iklim terekstrim di lokasi Datara terjadi dalam tahun 2015.
Tanaman eboni sebagai salah satu jenis langka yang saat ini menuju keterbatasan
populasi di alam terus dipantau keberadaannya. Seperti pada tiga lokasi sebagai tempat tumbuh
alaminya, yaitu di TN Bantimurung Bulusaraung, Kabupaten Maros, CA Kalaena di Kabupaten Luwu
Timur dan di desa Bellabori, Kabupaten Gowa yang memiliki tipe iklim B₁ hingga C₃ sesuai
pengamatan dalam pertumbuhannya khususnya dalam waktu reproduksi sangat dipengaruhi oleh
kondisi iklim yang ekstrim. Waktu Nopember hingga Januari yang merupakan waktu buah-buah
pohon eboni sudah mulai dipanen dalam tahun 2011-2013 di lokasi Boribella tidak ada tanda-tanda
pembuahan dan tahun 2013-2014 di CA Kalaena juga demikian. Di TN Bantimurung Bulusaraung.
Hasil analisis data curah hujan pada tiga lokasi tersebut, pada lokasi TN Bantimurung Bulusaraung
jumlah curah hujan selama 5 tahun pengamatan, yaitu 2289 mm hingga 4422 mm/tahun, di CA
Kalaena jumlah curah hujan rata-rata 1600mm-4346mm/tahun. Secara detail dijelaskan bahwa
frekuensi curah hujan dalam setiap tahun tidak merata dalam tahun 2011-2015 curah hujan tidak
normal, bahkan ditemukan hari-hari tanpa hujan dalam bulan Agustus – Desember jumlah hari hujan
2-13 hari hujan. Kondisi ini sangat menyimpang dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada
waktu tersebut adalah musim hujan.
Berdasarkan Kiding Allo (2011), disebutkan bahwa dalam tahun 2011-2012 di
Berdasarkan eksplorasi pada Hutan Lindung Boribella tahun 2011, di Kabupaten Gowa, Sulawesi
Selatan, bahwa terdapat 70 pohon eboni hanya 2 pohon yang berbuah muda yaitu pada bulan
November.
Pada kawasan hutan Ranang, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,
diperoleh data bahwa ± 1.000 pohon eboni hanya 8 pohon yang berbuah dalam bulan Mei 2011.
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Iklim dari lokasi tempat-tempat tumbuh baik secara alami maupun ditanam sangat
beragam mulai dari yang basah seperti kondisi iklim pada hutan hujan tropika basah dataran rendah
maupun pada rezim iklim bermusim dengan perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang jelas
dalam satu tahun. Musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 100 mm perbulan pada lokasi
penyebaran eboni berkisar antara 3 sampai 5 bulan.
Literatur yang tersedia menyatakan bahwa eboni dapat tumbuh mulai dari dekat
permukaan laut sampai altitude 700 m diatas permukaan laut. Dalam lingkungan seperti ini suhu
minimum mencapai 22⁰ C dan maksimum 30⁰ C. Kisaran suhu rata-rata selama satu tahun
berkisar antara 22⁰ C – 28⁰ C.
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Gambar 5. Kondisi curah hujan dalam 7 tahun 2011-2017 di KHDTK Mengkendek,
Kab. Tana Toraja
Tanaman bambu sebagai pilihan utama untuk reboisasi pada daerah aliran sungai
terutama lokasi sumber tangkapan air, karena memiliki kemampuan mempengaruhi retensi air
dalam lapisan topsoil yang mampu meningkatkan aliran air bawah tanah sangat nyata. Rebung
sebagai tunas bambu muda, sudah lama dikenal sebagai sebagai bahan makanan antara lain
keripik, sayuran, lumpia dan bentuk makanan lainnya. Selain rasanya lezat, rebung kaya akan serat
dan nutrisi. Rebung mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, thiamin, riboflavin serta
mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan kalium (Qiu, 1992 ; Shi,1992 dalam Widyarti, 2013).
Rebung juga berkhasiat obat karena dengan kadar kalium sebesar 553 mg per 100 gram rebung
dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Senior, 2007 dalam Widyarti, 2013).
Produksi rebung awalnya diperkenalkan oleh masyarakat desa, khususnya pada musim
hujan rumpun bambu menghasilkan tunas muda/rebung menjadi sumber pendapatan yang cukup
menjanjikan bagi masyarakat. Rebung bambu menjadi komoditi punya peluang bisnis, karena
produk rebung dapat diolah menjadi berbagai jenis bentuk olahan yang berkualitas.
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Penerapan teknik pengembangan rebung bambu Petung, guna mengantisipasipasi
kondisi iklim dalam tahun 2016 tidak mendukung produksi rebung. Cara singling (pengurangan
jumlah batang dalam rumpun) sebagai salah satu cara mengurangi penyerapan nutrisi dari dalam
tanah dan membuka space dalam rumpun agar perolehan sinar matahari pada bagian akar yang
dapat merangsang pertunasan dengan penambahan dosis pupuk organik maupun pupuk hijau yang
ramah lingkungan. Dengan harapan dapat membantu pertumbuhan rebung hingga waktu panen
dan sebagai bahan pangan membutuhkan pupuk asal bahan organik alami yang padat maupun cair
agar terhindar dari bahan beracun yang sangat dihindari oleh masyarakat ekonomi dunia seperti
Negara Jepang maupun Negara-negara Eropah.
Bahwa iklim dan jenis tanah sangat berperan dalam keberhasilan pertumbuhan,
perkembangan rumpun dan produksi rebung. Suhu yang dibutuhkan 20-30⁰ C dengan tingkat
kelembaban 76-82%. Sutyono (2003) menyebutkan bahwa dalam sekali periode pertumbuhan tunas
muda bambu petung umur di atas 4 tahun dapat menghasilkan > 6 tunas muda per rumpun. Untuk
pertumbuhan tunas muda yang serentak dan sangat cepat diperlukan unsur hara yang cukup
banyak untuk bertumbuh menjadi batang. Apabila kalah dalam persaingan rebung akan mati.
Hasil penelitian Suhartati dkk. (2015), dengan penerapan teknik singling 75% pada suhu
udara berkisar 22.5- 26.0⁰ C dan kelembaban 78% pada puncak curah hujan bulan Pebruari 2016,
yaitu 301 mm, rumpun bambu petung dapat menghasilkan menghasilkan rata-rata 8 rebung per
rumpun dengan berat 7.2 kg per rebung. Selanjutnya hasil penelitian lanjutan terhadap produksi
rebung pada tahun 2016, hasil rebung mengalami penurunan yaitu hanya 3 rumpun yang
menghasilkan rebung dalam bulan Januari 2017, rata-rata 2 rebung setiap rumpun dengan berat 2,5
kg. Kondisi curah hujan selama tahun 2016 cukup banyak namun terpusat di bulan Pebruari hingga
April, bulan-bulan selanjutnya hujan makin berkurang. Dalam bulan Oktober terjadi curah hujan
yang cukup, yaitu 413,5 mm namun waktunya singkat dan selanjutnya kembali berkurang hingga
bulan Pebruari 2017. Perebungan kembali terjadi di akhir tahun 2017 hingga Maret 2018, yaitu
hampir pada semua rumpun menghasilkan rebung hingga 20 rebung. Bila dijumlahkan hasil rebung
yang ada dalam 1 unit percobaan Singling 1 dapat mencapai 43 rebung dengan berat rata-rata
mencapai 3.300 gram. Pada waktu bersamaan jumlah hujan cukup tinggi dan merata mulai bulan
Nopember 2017 hingga Maret 2018.
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Gambar 6b. Kondisi iklim mikro bulan
Desember 2016

Gambar 6a. Kondisi iklim mikro bulan
Desember 2015
98.5

60
40

Temp ud
(⁰C)

20

Tmp tnh
(⁰C)

0

Kelemb.
(%)

100
50

23.9

21.5

0
suhu
udara

suhu
tanah

kelembab
an udara

1

(a)

2

3

(b)

Gambar 6 (a dan b). Kondisi iklim mikro bulan Desember 2015 dan 2016 pada tegakan rumpun
bambu Petung di KHDTK Mengkendek
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Gambar 8 (a,b dan c). Jumlah rebung yang dihasilkan rumpun bambu Petung di KHDTK
Mengkendek
IV. KESIMPULAN
1. Kondisi iklim terekstrim di Datara, di Bellabori dan di Cagar Alam Kalaena terjadi dalam tahun
2015 berakibat pada kematian tanaman Turi dan memengaruhi reproduksi pada tanaman eboni
dalam menghasilkan buah, namun di KHDTK Mengkendek iklim ektrim terjadi dalam tahun 2016
berpengaruh terhadap reproduksi pertunasan tegakan bambu Petung dalam memroduksi rebung
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2. Jenis tanaman turi (Sesbani grandifloria), Eboni (Diospyros celebica) dan bambu Petung
(Dendrocalamus asper) dalam pertumbuhan, dalam reproduksi buah maupun tunas muda sangat
ditentukan oleh frekuensi jumlah curah hujan yang merata dan waktu kemarau yang juga merata
3. Penggunaan teknik silvikultur singling dan pemupukan pada produksi rebung bambu petung
belum dapat dikatakan berhasil, penting untuk terus memelajari melalui kegiatan penelitian.
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PANITIA PELAKSANA
Kegiatan workshop ini terlaksana melalui kerjasama antara Direktorat Mobilisasi Sumberdaya
Sektoral dan Regional KLHK dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Natural Heritage,
Biodiversity, and Climate Change (LP2M, Universitas Hasanuddin). Adapun panitia pelaksana
workshop ini sebagi berikut:
Penanggung Jawab

: Dr. Wahyu Marjaka
Tugas: Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan workshop dan
menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim perihal hasil workshop.

Ketua Pelaksana

: Dr. Ir. Roland Alexander Barkey
Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi Panitia pelaksana
kegiatan workshop dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan
evaluasi tahapan pelaksanaan kegiatan.

Wakil Ketua Pelaksana

: Dra. Ardina Purbo, M.Sc.
Tugas: Mengkoordinasikan tugas-tugas yang bersifat teknis,
termasuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak
terkait.

Sekretaris

: Wisnu Murti, S.Hut., M.E.Dev., MPP
Tugas: Mengkoordinasikan tugas-tugas
pelaksanaan kegiatan workshop.

Anggota

administratif

dalam

: Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si, IPM
Munajat Nursaputra, S.Hut, M.Sc.
Try Ardiansyah, S.Hut.
Rizki Amelgia, M.Sc.
Tugas:
1. Melaksanakan tugas-tugas lapangan yang terkait dengan
perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi tahapan pelaksanaan
workshop, termasuk menyediakan bahan referensi dan sumber
daya lain yang diperlukan.
2. Mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dan informasi
yang berkaitan dengan kegiatan workshop.
3. Bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang tercantum
dalam kegiatan workshop.
4. Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
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AGENDA KEGIATAN
Waktu (WITA)

Agenda

Uraian Kegiatan

08.00 - 09.00
09.00 - 09.30

Registrasi Peserta
Pembukaan

09.30 - 09.40
09.40 - 12.00

Coffee Break
Sesi Panel
Moderator: Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si.
1) Peningkatan Kapasitas Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Direktur MS2R,
KLHK)
2) Kajian Program Perubahan Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan (Bappeda Provinsi
Sulsel)
3) Kajian Sains Perubahan Iklim (BMKG)
4) Status Penelitian Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (Direktur Adaptasi
Perubahan Iklim, KLHK)
5) Kajian Perkembangan Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK
Indonesia Network)
ISHOMA
Sesi Paralel
Kelompok 1
Moderator: Dr. Ir. Nur Sangaji, DEA
1) Penguatan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Perhutanan Sosial dalam
Upaya Mendukung Ketahanan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang
(Nurdin Radja)
2) Praktek Agroforestry sebagai Salah Satu Solusi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
Iklim di Kawasan Wallacea (Samuel A. Paembonan)
3) Kerentanan Prodiktivitas Jagung berdasarkan Fluktuasi Neraca Air Lahan dan
Dinamika Iklim di Gorontalo (Wawan Pembengo)
4) Adaptasi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk
Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih (Nur Hayati)
Kelompok 2
Moderator: Dr. Ir. Sitti Marwah, M.Si.
1) Peranan Profil Deforestasi sebagai Salah Satu Alternatif Mitigasi Perubahan Iklim
(Syamsu Rijal)
2) Kajian Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim Partisipatif di Sulawesi Tenggara
(Andi Ikhsan Ambas)
3) Dampak Perubahan Iklim terhadap Kekeringan dan Keragaman Hayati di Taman
Nasional Bantimutung Bulusaraung (Roland A. Barkey)

12.00 - 13.00
13.00 - 15.30
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Indonesia Raya
Laporan Ketua Panitia
Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin
Pembacaan Doa
Photo Session

Waktu (WITA)

15.30 - 15.45
15.45 - 16.30

16.30 - 17.00

Agenda

Uraian Kegiatan

4) Kesiapan Masyarakat Kulawi – Pipikoro dalam Pengelolaan Hutan Berbasis
Agroforest Kopi (Syukur Umar)
Kelompok 3
Moderator: Munajat, S.Hut., M.Sc.
1) Potensi Kehilangan Cadangan Karbon Akibat Kebakaran Lahan pada Tipe Tutupan
Lahan Savana (Heru Setiawan)
2) Indikasi Perubahan Iklim dan Analisa Variabilitas Curah Hujan di Kota Palu
berdasarkan Data Pengamatan Tahun 1981 - 2010 (Wenas Ganda Kurnia)
3) Dampak Perubahan Iklim terhadap Pola Pemanfaatan Lahan (Studi Kasus di Desa
Raa-ra Kecamatan Kolaka Timur) (Arniawati)
Coffee Break
- Pemaparan Sesi Paralel
- Para moderator sesi paralel
- Kesimpulan Umum dan
- Dr. Roland Alexander Barkey
Rekomendasi
Penutup dan Tindak Lanjut
Dirjen PPI

Presentasi Poster
1) Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Pulau Tanakeke terhadap Perubahan Iklim (Heru Setiawan)
2) Perubahan Iklim dan Infeksi Pebrin pada Ulat Sutera di Sulawesi Selatan (Sitti Nuraeni)
3) Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Analisa Pendapatan Usaha Tani serta Adaptasinya terhadap
Iklim di DAS Mikro Posalu Kabupaten Wakatobi (La Ode Alwi)
4) Strategi Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Sutera Alam terhadap Perubahan Iklim (Nurhaedah M)
5) Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) – Inisiatif Mewujudkan Ketangguhan
terhadap Dampak Perubahan Iklim (Buttu Ma’dika)
6) Penaksiran Cadangan Karbon di Hutan Kota Kelurahan Bongohulawa Kabupaten Gorontalo (Daud
Sandalayuk)
7) Kontribusi Bioenergi dari Hutan Rakyat untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Masyarakat dalam Mitigasi
Perubahan Iklim di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang (M. Daud)
8) Anomali Iklim Berdampak pada Produktivitas Beberapa Jenis Tanaman (Meryana Kiding Allo)
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