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Bab 2. Studi Pustaka dan Roadmap 

 

2.1. State of the art 

Berikut adalah beberapa penelitian pendahuluan yang baik yang telah 

dilakukan oleh team peneliti maupun dari penelitian terkait yang lainnya. 

a. Kegiatan Pendahuluan bersama Team LKTS Boyolali dalam Penanganan 

Bencana dan Dampak Perubahan Iklim  

Aktivitas pendahuluan yang telah dilakukan terkait dengan 

penelitian ini adalah ketika peneliti terlibat dalam proses penanganan 

pengungsi di wilayah Boyolali bekerjasama dengan team Pengurangan 

Resiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim dari Lembaga Kajian 

Untuk Transformasi Sosial (LKTS) Boyolali pada tahun 2009-2010.  

Kegiatan pendahuluan tersebut mencatat ekses bagi masyarakat 

yang ditimbulkan akibat dampak dari bencana erupsi Gunung Merapi di 

Boyolali. Berbagai masalah yang muncul antara lain adalah persoalan 

kesehatan, rawan pangan, dan alih profesi. Lebih jauh lagi akan 

berdampak pada semakin tingginya jumlah masyarakat miskin. Lahan 

pertanian masyarakat tidak dapat ditanami akibat debu vulkanik, sehingga 

membutuhkan proses dan perlakukan terlebih dahulu sebelum kembali 

digunakan untuk pertanian. 

b. Penelitian tentang Dampak Perubahan Iklim 

Suprihati (2005-2010) telah melakukan penelitian tentang emisi 

gas rumah kaca (yang ditengarai sebagai salah satu penyebab pemanasan 

global), dari beberapa jenis lahan pertanian. Sedangkan Wahyono (2012) 

telah melakukan penelitian tentang pengembangan database klimatologi 

yang mengintegrasikan perubahan iklim dengan kejadian serangan hama 

tanaman padi.  

Kedua penelitian tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan iklim 

global yang terjadi beberapa tahun terakhir yang menyebabkan frekuensi 

dan intensitas kejadian iklim ekstrim yang meningkat. Kajian pustaka dari 
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berbagai refensi menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan suhu 

permukaan bumi  sebesar 0,7
o
C sejak tahun 1900. Selama 30 tahun 

terakhir terjadi peningkatan suhu global secara cepat dan konsisten sebesar 

0,2
o
C per dekade.  Sepuluh tahun terpanas terjadi pada periode setelah 

tahun 1990. Tanda-tanda perubahan dapat dilihat pada mekanisme fisik 

maupun biologis. Sebagai contoh perpindahan  berbagai spesies sejauh 6 

km ke arah kutub setiap dekade selama 30-40 tahun terakhir (Susanti, 

2008). 

Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian Wahyono (2012) 

membangun sebuah database klimatologi yang digunakan secara 

terintegrasi dengan sistem peringatan dini untuk identifikasi dan 

pemantauan risiko kemunculan hama tersebut. Sistem peringatan dini 

dapat dilakukan berbasis mobile dengan auto SMS. Sistem akan 

mengirimkan auto SMS berdasarkan pada perhitungan prediksi suatu 

kemungkinan munculnya hama berdasarkan data klimatologi yang ada.  

c. Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian untuk Ketahanan 

Pangan 

Yuliawati dan kawan-kawan pada tahun 2009-2010 melakukan kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Program Sibermas khususnya Iptek 

bagi Wilayah yaitu tentang Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pertanian sebagai 

Daya Dukung Ketahanan Pangan dan Otonomi Daerah. 

Studi kasus untuk kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Kota Salatiga 

melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pertanian sesuai dengan 

Renstra daerah. Aktivitas yang dilakukan antara lain bertujuan untuk menguatkan 

kemampuan masyarakat sasaran dalam pengelolaan pertanian mendukung 

terwujudnya pembangunan pertanian berkelanjutan.  Disamping itu juga kegiatan 

pemberdayaan industri pengolahan hasil pertanian, melalui menguatnya 

kelembagaan kelompok sasaran, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat dalam bidang agribisnis, terjaminnya produk makanan olahan hasil 

masyarakat melalui pencantuman ijin PIRT, serta meningkatnya aspek pemasaran 

masyarakat secara bertahap. 
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d. Penelitian tentang Integrasi Pengurangan Resiko Bencana dengan 

Adaptasi Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Jocom, Wahyono dan kawan-kawan pada tahun 2011 melakukan kegiatan 

penelitian yang berjudul Integrasi Pengurangan Resiko Bencana dengan Adaptasi 

Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengambil 

studi kasus di desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.  

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bencana 

disekitar masyarakat dan juga dampak bencana tersebut terhadap ekonomi, sosial, 

dan lingkungan sekitar masyarakat. Setelah itu penelitian juga menghasilkan peta 

tematik wilayah rawan bencana berdasarkan bentuk ancamannya. Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali dipilih sebagai wilayah studi kasus karena masuk 

dalam kategori wilayah rawan bencana.  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa meski masuk dalam wilayah rawan 

bencana, masyarakat di Desa Lanjaran belum dibekali dengan pengetahuan 

tentang mitigasi bencana. Perilaku masyarakat lebih cenderung untuk melupakan 

kejadian bencana yang mereka alami, baik itu erupsi Merapi maupun bencana 

lainnya. Keyakinan yang muncul di masyarakat, bencana yang mereka alami 

merupakan kehendak Tuhan, sehingga mereka cukup menerima kejadian tersebut 

dengan ikhlas. Selain itu, bagi mereka, merupakan suatu keuntungan bagi mereka 

jika bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dibandingkan dengan 

wilayah lain dengan kejadian serupa. 

Demikian pula dengan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, 

penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat belum melakukan hal tersebut 

secara sistematis dan terencana. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang apa itu perubahan iklim dan dampaknya menjadikan tidak ada 

upaya untuk mengantisipasi. Pihak pemerintah baik daerah maupun desa belum 

menyusun perencanaan dalam upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim. 

Sebagai output akhir dari penelitian ini adalah adanya perangkat bantu 

pembelajaran Manajemen Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim berbasis 
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Teknologi Informasi yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah rawan bencana, 

dengan harapan dapat dipergunakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya.  

Dengan aktivitas dan penelitian-penelitian di atas, maka roadmap 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2. 1 Roadmap Penelitian dan Capaian Awal 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aktivitas penanganan pengungsi 

dan Pengurangan Resiko 
Bencana dan Dampak 

Perubahan Iklim di wilayah 
Boyolali (Jocom dan LKTS, 

2009)  

Penelitian Pengembangan 
Sistem Peringatan Dini 

Serangan Hama Tanaman 
Padi Berdasarkan data 

Perubahan Iklim dalam 5 
tahun terakhir  - Studi Kasus 
pada  5 Kabupaten di Kodya 

Surakarta, termasuk di 
Wilayah Boyolali  

OUTPUT : 

Database klimatologi yang 
terintegrasi dengan sistem 
peringatan dini kemunculan 

hama 

(Wahyono, 2011) 

  

 

Integrasi Manajemen 
Pengurangan Resiko Bencana 
dengan Adaptasi Perubahan 
Iklim dengan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

 Sudi kasus di Wilayah 
Kecamatan Musuk, 
Kabupaten Boyolali 

OUTPUT : 

Sistem Informasi Kejadian 
Bencana yang diintegrasikan 
dengan  Dampak Perubahan 

Iklim  

 (Jocom dan Wahyono, 2011) 

  

MODEL BUDIDAYA PERTANIAN 
DESA BERBASIS LOCAL 

WISDOM & LOCAL KNOWLEDGE 
DI JAWA TENGAH: UPAYA 

ADAPTASI TERHADAP 
PERUBAHAN IKLIM 

 TARGET :  

2013 : Penyusunan model adaptasi 
budidaya pertanian dampak dari 

perubahan iklim 

2014 : Uji coba model adaptasi 
budidaya pertanian dampak 

perubahan iklim 

2015 : Terbentuknya Sekolah Iklim 
untuk Petani 

SASARAN : 

Masyarakat desa dan petani mampu 
melakukan identifikasi terhadap 

permasalah yang dihadapi dampak 
dari perubahan iklim, mampu secara 

mandiri mengembangkan inovasi 
pola budidaya tanaman yang 

beradaptasi dengan perubahan 
iklim, petani mampu 

mengembangkan varietas local 
unggulan yang mampu beradaptasi 

terhadap perubahan iklim. 

Penelitian Emisi Gas Rumah 
Kaca  

OUTPUT : 

Emisi Gas Rumah Kaca sebagai 
salah satu penyebab 

pemanasan global, studi kasus 
dari beberapa jenis lahan 

pertanian. 

(Suprihati, 2010) 

 

Kegiatan SIBERMAS (Iptek Bagi 
Wilayah) : Upaya Pemberdayaan 

Masyarakat Pertanian sebagai 
Daya Dukung Ketahanan 

Pangan dan Otonomi Daerah 

 (Yuliawati dkk, 2010) 
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2.2. Studi Pustaka  

2.2.1. Pemanasan global  

 Pemanasan Global atau Global Warming adalah suatu proses 

meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Suhu rata-rata 

global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) 

selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global 

sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya 

konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia"
1
 melalui efek rumah 

kaca. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca disebabkan oleh meningkatnya 

emissi bahan bakar fosil dan menipisnya lapisan ozon (Mc Michael, 1996; 

Kementerian Lingkungan Hidup 2002). Suhu bumi rata-rata, walaupun 

berfluktuasi cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun (Brown, 2000). Hal 

ini terlihat dari trend temperature bumi dari tahun 1970-1999 (gambar 2.2). 

Kesimpulan dasar ini telah 

dikemukakan oleh setidaknya 30 

badan ilmiah dan akademik, termasuk 

semua akademi sains nasional dari 

negara-negara G8. Akan tetapi, masih 

terdapat beberapa ilmuwan yang tidak 

setuju dengan beberapa kesimpulan 

yang dikemukakan IPCC tersebut. 

Model iklim yang dijadikan acuan oleh 

projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 

6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100.
2
 Perbedaan angka 

perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai 

emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model sensitivitas 

iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode 

hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus 

                                                           
1 "Summary for Policymakers" (PDF). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 5 Februari 2007. Diakses pada 2 Februari 2011. 
2 ibid 

Gambar 2. 2 Perubahan Temperatur Bumi 

(1970-1999) (Brown, 2000) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://id.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://id.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
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berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca 

telah stabil.
3
 Ini mencerminkan besarnya kapasitas kalor lautan. 

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-

perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas 

fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. 

Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, 

hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. 

Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai 

jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana 

pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari 

satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik 

dan publik di dunia mengenai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk 

mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi 

terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan 

negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, 

yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. 

2.2.2. Communty Based Disaster Risk Management (CBDRM) 

Communty Based Disaster Risk Management (CBDRM) atau Pengurangan 

Resiko Bencana (PRB) adalah sebuah proses di mana masyarakat beresiko secara 

aktif terlibat dalam identifikasi, analisis, pengobatan, pemantauan dan evaluasi 

risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas 

mereka" (ADPC 2003, Abarquez dan Murshed 2004). Keterlibatan kelompok-

kelompok sosial yang paling rentan dianggap sebagai terpenting dalam proses ini, 

sedangkan dukungan dari kelompok-kelompok paling rentan terhadap mereka 

adalah diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan. 

CBDRM muncul sebagai alternatif selama tahun 1980 dan 1990-an. 

Selama dua dekade terakhir ini telah menjadi jelas bahwa pendekatan top-down 

gagal untuk mengatasi kebutuhan masyarakat rentan, sering mengabaikan 

kapasitas, pengetahuan, kearifan, dan sumber daya lokal. Pendekatan top-down 

dapat meningkatkan kerentanan dan merusak kualitas hidup, keamanan dan 

ketahanan. Pendekatan CBDRM menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam 

                                                           
3 ibid 
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fase al manajemen risiko. Pendekatan ADPC untuk CBDRM berkonsentrasi pada: 

1). kapasitas melalui pelatihan, 2). berbagi pengalaman dan pembelajaran di 

antara praktisi dan para pengambil keputusan, dan 3). memulai hubungan antar 

departemen pemerintah nasional dan lokal, LSM dan masyarakat melalui lokal, 

platform nasional dan regional dan asosiasi (ADPC, 2006). CBDRM dibangun di 

atas prinsip-prinsip berikut: 

 CBDRM berkontribusi untuk mengatasi akar penyebab kerentanan dan 

mengubah struktur yang menghasilkan ketidakadilan dan keterbelakangan. 

 CBDRM adalah pendekatan pembangunan. Menyadari perlunya aksi 

komunitas untuk pengurangan risiko bencana di semua praktek pembangunan. 

 Setiap upaya untuk mengurangi risiko bencana harus membangun di atas 

pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang bahaya, kerentanan dan 

pengurangan risiko bencana. Ini juga akan menjadi penting untuk mengenali 

pentingnya lokal, budaya adat istiadat dan bahan sambil mengembangkan dan 

mengimplementasikan program-program pengurangan risiko. 

 CBDRM membutuhkan tingkat tinggi koordinasi dan kerjasama antar 

pemangku kepentingan, misalnya antar departemen pemerintah, LSM, donor, 

kelompok rentan 

 Pendukung CBDRM dan pekerja percaya bahwa mereka bertanggung jawab 

terutama kepada masyarakat. 

 Ada kebutuhan untuk mempertahankan upaya untuk meningkatkan inklusif, 

desentralisasi dan pemberdayaan. 

CBDRM bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana, 

pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, pemberdayaan 

masyarakat dan ekuitas. CBDRM dibayangkan sebagai komponen integral dari 

pembangunan berkelanjutan, karena membantu dalam menghindari dampak 

negatif dari bencana pada pengembangan (ADPC 2004). Pelembagaan CBDRM 

diperlukan untuk: 

 Mencapai visi masyarakat yang tahan bencana 

 Skala-up dampak 

 Meningkatkan pembelajaran 
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 Mempertahankan keuntungan 

 Mengakui bahwa keberhasilan strategis terletak di tangan orang-orang 

dalam komunitas 

 Posisi CBDRM sebagai layak untuk pembangunan berkelanjutan 

 Memobilisasi sumber daya mitra untuk manajemen risiko bencana. 

2.2.3. Climate Change Adaptation dan Disaster Risk Reduction 

Bahaya hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan dan badai tropis 

menimpa banyak daerah di dunia, tetapi dampaknya terhadap hilangnya nyawa 

dan mata pencaharian terganggu cenderung turun paling banyak pada kaum 

miskin di negara berkembang. Perubahan iklim mengancam untuk meningkatkan 

dampak-dampak di banyak wilayah, baik dengan mengubah frekuensi dan/atau 

intensitas kejadian ekstrim dan dengan membawa perubahan, berarti dapat 

mengubah mendasari kerentanan manusia terhadap bahaya (European Union, 

2006).  

Manajemen risiko bencana holistik membutuhkan tindakan nyata untuk 

mengurangi dampak dari kejadian ekstrem sebelum, selama dan setelah terjadi, 

termasuk langkah-langkah pencegahan teknis dan aspek sosio-ekonomi yang 

dirancang untuk mengurangi kerentanan manusia terhadap bahaya. Pendekatan ke 

arah mengelola dampak perubahan iklim juga harus mempertimbangkan 

pengurangan kerentanan manusia di bawah perubahan tingkat risiko. Tantangan 

utama dan kesempatan karena terletak dalam membangun jembatan antara arus 

upaya manajemen risiko bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan 

terhadap kejadian ekstrem dan upaya untuk mempromosikan adaptasi perubahan 

iklim (Gero, dkk, 2011). Ada kebutuhan untuk memahami lebih baik sejauh mana 

praktik-praktik manajemen bencana saat ini mencerminkan kebutuhan masa depan 

dan adaptasi perubahan menilai apa yang mungkin diperlukan jika praktik 

semacam itu untuk mengatasi risiko di masa mendatang. 

Pada Konferensi World Conference on Disaster Reduction (WCDR) di 

Kobe, Jepang, 2005, lembaga antar- Vulnerability and Adaptation Resource 

Group (VARG) mempresentasikan makalah diskusi "Manajemen Risiko Bencana 

dalam Iklim yang Berubah" untuk mendukung dialog tentang sinergi dan 

perbedaan antara pendekatan manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan 
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iklim (Sperling and Szekely, 2005). Di Kobe, hubungan antara manajemen risiko 

bencana dan perubahan iklim adalah subyek perdebatan formal dan informal. 

Secara keseluruhan, hasil dari WCDR panggilan untuk memperkuat tindakan 

pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi hilangnya nyawa manusia, dan 

hilangnya aset ekonomi dan lingkungan masyarakat dan negara selama sepuluh 

tahun ke depan (IPCC, 2011). Prioritas untuk tindakan yang digariskan dalam 

Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan 

Komunitas terhadap Bencana. Frame-kerja mendukung pengakuan kuat dari 

masalah perubahan iklim ke dalam strategi pengurangan risiko bencana dan 

berusaha untuk membangun multi-disiplin, pendekatan ke depan. Dalam konteks 

ini pentingnya diakui the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) and the Intergovernmen. 

Perkembangan ini mendorong VARG untuk memulai proyek follow-up 

Menghubungkan Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Resiko Bencana 

untuk Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan merupakan kontribusi kunci untuk 

tema ini. IPCC mendefinisikan adaptasi perubahan iklim sebagai: "Sebuah 

penyesuaian dalam sistem alam atau manusia sebagai respon terhadap rangsangan 

iklim aktual atau efek, yang secara umum merugikan atau mengeksploitasi 

peluang keuntungan”. 

Pengurangan risiko bencana dapat didefinisikan sebagai: "Perkembangan 

luas dan penerapan kebijakan, strategi dan praktek untuk meminimalkan 

kerentanan dan risiko bencana ke seluruh masyarakat, melalui pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan “ (Twigg J, 2004). 

Sementara ruang lingkup dan kepentingan tertentu mungkin berbeda 

adaptasi dan PRB memiliki tujuan yang sangat mirip dalam hal mencari untuk 

membangun ketahanan dalam menghadapi bahaya. Dua hal tersebut fokus pada 

mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya dengan meningkatkan 

metode untuk mengantisipasi, melawan, mengatasi dan memulihkan diri dari 

dampak yang ditimbulkan oleh dua hal tersebut. 

Dengan demikian, adaptasi perubahan iklim jelas berfokus pada bahaya 

yang terkait dengan iklim, seperti banjir, kekeringan dan badai. Manajemen risiko 
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bencana komunitas memiliki sejarah panjang berurusan dengan peristiwa tersebut, 

dan karena itu kekayaan pengalaman yang relevan dengan adaptasi. 

Penting, baik adaptasi dan PRB berusaha untuk membangun ketahanan 

terhadap bahaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Adaptasi perubahan 

iklim membutuhkan kembali membentuk dan merancang ulang pembangunan, 

social dan praktek-praktek ekonomi untuk merespons atau mengantisipasi secara 

efektif terhadap perubahan lingkungan baru. PRB juga berusaha untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan dan melindungi aspirasi 

pembangunan dari risiko lingkungan. 

Dalam usaha untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya, manajemen 

risiko bencana masyarakat mengimplementasikan berbagai langkah-langkah yang 

mendukung adaptasi dalam dua cara (Sperling and Szekely, 2005): (1) melalui 

pengurangan iklim risiko bencana, dan (2) mengimbangi implikasi jangka panjang 

dari perubahan iklim. Misalnya, berkaitan dengan hal yang terakhir: 

 Reboisasi akan mengurangi dampak banjir, tetapi juga akan mengimbangi 

jangka panjang degradasi tanah dan membantu control terhadap temperatur 

dan curah hujan lokal. 

 Perbaikan sektor kesehatan di negara berkembang akan membantu menjaga 

kesehatan di saat banjir dan di mana ada kurangnya bersih, air minum yang 

aman dan peningkatan jumlah nyamuk sebagai akibat dari perubahan iklim. 

 Manajemen yang lebih baik dan konservasi sumber daya air di wilayah rentan 

akan mereduksi kekeringan dan memenuhi kebutuhan air jangka panjang. 

Dalam beberapa hal PRB mendukung adaptasi, langkah-langkahnya pada 

umumnya berkolerasi dengan adaptasi pada perubahan iklim seperti misalnya 

dampak pencairan gunung es atau intrusi air laut ke lahan pertanian, akan 

mensupport PRB melalui reduksi kerentanan jangka panjang dan potensi 

pengaruhnya terhadap pembangunan. 

Baik perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana berbasis 

masyarakat dikenal dan diterima bahwa masyarakat miskin yang terkena bahaya. 

Hal ini menunjukkan tertutupnya akses yang berarti mereka dapat meningkatkan 

ketahanan, baik pada aspek ekonomi, social, fisik, atau lingkungan hidup. Jadi 

baik adaptasi dan PRB, pengurangan kemiskinan dan manajemen sumber daya 
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alam berkelanjutan merupakan komponen esensial dalam mereduksi kerentanan 

terhadap bahaya dan perubahan iklim. 

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat miskin terhadap perubahan 

iklim dan bencana, penguatan masyarakat local untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan adaptasi dan PRB  sangat penting. Pendekatan seperti ini 

mendorong pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat merupakan sesuatu 

yang panjang. Pendekatan ini seharusnya didorongkan bagi upaya adaptasi, jika 

adaptasi bejalan efektif pada tingkat local dimana dampak sangat dirasakan. 

Peningkatan pemahamanan terhadap adaptasi dan PRB harus menjadi 

komponen fundamental dalam perencanaan pembangungan dan implementasi, 

meningkatkan keberlanjutan. Dalam kata lain, isu ini perlu menjadi 

mainstreaming dalam perencanaan pembangunan nasional, strategi pengentasan 

kemiskinan, kebijakan sektoral dan alat pembangunan yang lain dan teknik. Pada 

World conference on Disaster Reduction tahun 2005, pemerintah mensepakati 

untuk mengadopsi mainstreaming pendekatan PRB. Saat ini tidak ada perjanjian 

di tingkat internasional dalam pengarusutamaan adaptasi.  

2.2.4. Fenomena Iklim dan Pengaruhnya terhadap produksi pangan 

Bencana alam yang menimbulkan dampak negative pada berbagai aspek 

kehidupan manusia akhir-akhir ini semakin sering terjadi di wilayah nusantara. 

Persitiwa tsunami yang melanda Provinsi Nagroe Aceh Darussalam dan Provinsi 

Jawa Barat serta kejadian gempa di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta 

merupakan contoh actual yang mudah disimak. Fenomena alam tersebut 

umumnya merupakan suatu proses yang kompleks serta melibatkan banyak factor 

alami sehingga gejala kehadirannya seringkali tidak mudah terdeteksi secara dini. 

Konsekuensinya adalah dampak yang ditimbulkan biasanya sangat luas 

menimbulkan kerugian yang besar akibat tidak adanya tindakan antisipasi yang 

dapat dipersiapkan sebelumnya. 

Pada sektor pertanian fenomena alam juga memperlihatkan peran yang 

semakin penting akhir-akhir ini melalui munculnya anomali iklim El Nino dan La 

Nina. Anomali iklim tersebut semakin sering terjadi dengan kondisi musim yang 

semakin ekstrim dan durasi yang semakin panjang sehingga menimbulkan 
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dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian di banyak Negara (IPCC, 

2001). Di daerah tropis, kedua anomali iklim tersebut biasanya menimbulkan 

pergeseran pola curah hujan, perubahan besaran curah hujan, dan perubahan 

temperature udara. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya musim kemarau yang 

semakin panjang, kekeringan yang merangsang terjadinya kebakaran hutan di 

daerah yang sensitive, banjir dan meningkatnya gangguan hama dan penyakit 

tanaman (Irawan, 2006). 

Kejadian El Nino biasanya diikuti dengan penurunan curah hujan dan 

peningkatan suhu udara, sedangkan La Nina merangsang kenaikan curah hujan di 

atas curah hujan normal. Kedua anomali iklim tersebut tidak menguntungkan bagi 

produksi pertanian, karena penurunan drastic curah hujan akibat El Nino dapat 

menimbulkan kegagalan panen akibat kekeringan, sedangkan menimbulkan banjir 

dan merangsang peningkatan organisme pengganggu tanaman. Karena umur 

tanaman pangan umumnya relative pendek, maka kedua anomali tersebut 

biasanya menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap produksi tanaman 

pangan daripada produksi tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan. Padahal 

sub sektor  tanaman pangan terhadap pertanian sangat besar, dimana lebih dari 

50% GDP pertanian dihasilkan oleh tanaman pangan (Irawan, 2006). Berdasarkan 

hal tersebut maka kejadian anomali iklim El Nino dan La Nina dapat 

menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian melalui 

pengaruhnya terhadap produksi pangan disamping produksi komoditas pertanian 

lainnya.  

2.2.5. Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Masyarakat 

Nygren (1999) mengemukakan pengetahuan lokal merupakan istilah yang 

problematik. Pengetahuan lokal dianggap tidak ilmiah, sehingga pengetahuan 

lokal tersebut dibedakan dengan pengetahuan ilmiah yang dikenalkan oleh dunia 

barat. Titik temu antara pengetahuan lokal yang tidak ilmiah dan yang ilmiah 

tersebut keduanya berada pada bagaimana cara memahami dunia mereka sendiri.  

Pengetahuan lokal dapat ditelusuri dalam bentuk pragmatis maupun 

supranatural. Pengetahuan dalam bentuk pragmatis menyangkut pengetahuan 

tentang kaitan pemanfaatan sumberdaya alam, dan dalam bentuk supranatural, 
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ketika pengetahuan itu menjadi seolah-olah tidak ilmiah (unreason). Untuk yang 

pragmatis ini, pengetahuannya berubah, karena berhubungan dengan pihak lain 

dari wilayahnya. Pengetahuan lokal selalu dianggap sebagai lawan dari 

pengetahuan barat yang bersifat ilmiah, universal, memiliki metodologi dan dapat 

diverifikasi. Pengetahuan lokal dianggap bersifat lokal, terbatas dan tidak 

memiliki metodologi dan sebagainya. Pembedaan ini secara tidak sadar 

memelihara perbedaan antara pengetahuan ilmiah negara barat dan pengetahuan 

lokal (negara timur), yang pada akhirnya memelihara pandangan kolonialisme 

antara barat dan timur. 

Masyarakat lokal yang bermukim di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah, 

misalnya, telah mempunyai kemampuan untuk memprediksi kemungkinan 

terjadinya letusan melalui indikator berbagai jenis hewan liar yang turun lereng di 

luar kebiasaan dalam kondisi lingkungan normal. Secara etik, penggunaan 

indikator alam tersebut cukup rasional mengingat berbagai jenis binatang dengan 

instingnya memiliki kepekaan tinggi dalam merasakan  semakin meningkatnya 

suhu tanah akibat meningkatnya tingkat aktivitas Gunung Merapi, sehingga 

mereka pindah tempat.  

Selain itu, dalam menghindari risiko bencana Gunung Merapi meletus, 

warga lokal di lereng Gunung Merapi juga mempunyai kearifan lokal dalam 

membangun permukiman di lingkungan yang penuh risiko bencana alam letusan 

gunung api. Permukiman tersebut bisanya berkelompok di lahan datar dengan 

dikelilingi tegalan. Rumah-rumah senantiasa didirikan menghadap ke arah yang 

berlawanan dengan Gunung Merapi. Maksudnya, berdasarkan pandangan mereka, 

agar rumah-rumah tersebut tidak dimasuki makhluk halus pengganggu yang 

menghuni Gunung Merapi. Namun, secara etik dapat ditafsirkan bahwa rumah-

rumah tempat tinggal tersebut dibangun menghadap ke arah jalan utama desa 

yang membujur ke arah utara-selatan atau selatan-utara agar ketika terjadi letusan, 

mereka dapat dengan segera melarikan diri menuju jalan utama desa. 

Berbagai contoh kearifan lokal masyarakat dapat pula ditemukan di Tatar 

Sunda, semisal di masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya dan Kampung 

Dukuh di Garut selatan, pembangunan permukiman dan pemanfaatan lahan 

lainnya senantiasa diatur secara tradisional dengan sistem zonasi. Dengan 
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demikian, sistem pengetahuan lokal masyarakat tersebut dapat diintegrasikan 

dalam analisis risiko lingkungan dan mitigasi bencana alam berlandaskan kajian 

ilmu pengetahuan atau pandangan etik (Johan, 2009) 

2.2.6. Budidaya Pertanian Desa berbasis Local Wisdom dan Knowledge 

Pada dasarnya, petani telah memiliki pengetahuan lokal mengenai ekologi, 

pertanian dan kehutanan yang terbentuk secara turun temurun dari nenek moyang 

mereka dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pengetahuan lokal ini 

berupa pengalaman bertani dan berkebun serta berinteraksi dengan 

lingkungannya. Pengetahuan lokal yang dimiliki petani bersifat dinamis, karena 

dapat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi eksternal antara lain kegiatan 

penelitian para ilmuwan, penyuluhan dari berbagai instansi, pengalaman petani 

dari wilayah lain, dan berbagai informasi melalui media masa Mulyoutami, 2004). 

Meskipun berbagai teknologi dan informasi masuk ke lingkungannya, 

tetapi tidak semua diterima, diadopsi dan dipraktekkan oleh petani lokal. Sebagai 

aktor yang paling mengenal kondisi lingkungan dimana ia tinggal dan bercocok 

tanam, petani memiliki kearifan (farmer wisdom) tertentu dalam mengelola 

sumber daya alam. Kearifan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam 

mengadopsi informasi dan teknologi sehingga menghasilkan pengetahuan lokal 

yang sesuai dengan kondisi pertanian setempat (Sinclair dan Walker, 1998). 

Pengetahuan lokal merupakan hasil dari proses belajar berdasarkan 

persepsi petani sebagai pelaku utama pengelola sumber daya lokal. Dinamisasi 

pengetahuan sebagai suatu proses sangat berpengaruh pada corak pengelolaan 

sumber daya alam khususnya dalam sistem pertanian lokal. Seringkali praktek 

sistem pertanian lokal dapat memberikan ide yang potensial dalam pemanfaatan 

dan pengelolaan sumber daya yang ada secara lestari (Sunaryo dan Joshi, 2003). 

Dengan demikian, upaya penggalian pengetahuan lokal untuk menambah 

khasanah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam 

perlu dilakukan. 

Pada ekosistem yang rapuh, kearifan lokal merupakan sumber inovasi 

yang sangat berharga dalam mewarnai teknologi budidaya tanaman untuk 

menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan. Hibridisasi antara sains dengan 
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pengetahuan lokal pada suatu ekosistem menunjukkan bahwa kedua entitas 

pengetahuan tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi (Hidayat dkk., 2010). 

Penggalian informasi mengenai pengetahuan lokal masyarakat dan inovasi 

yang diadopsi oleh petani dapat menggambarkan pola pengelolaan sumber daya 

alam di sekitarnya. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai input dalam 

meningkatkan kehidupan petani, baik dari segi ekonomi, ekologi dan sosialnya. 

Pengetahuan lokal dan inovasi yang diadopsi petani tersebut dikumpulkan, 

kemudian dirangkai dan dianalisa menjadi model pengetahuan petani yang lebih 

terstruktur sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat lain. Model pemahaman 

yang dibangun dan dikembangkan petani dapat menjadi masukan untuk 

melengkapi dan memperkaya model pengetahuan ilmiah (scientific models). 

Dengan demikian, pada saat yang bersamaan petani dapat menerima dan 

mengambil manfaat dari model pengetahuan tersebut untuk mengembangkan 

pengetahuannya dan dapat pula diterapkan oleh kelompok petani lain yang belum 

mencoba menerapkannya (Joshi et al., 2004). 

Dalam banyak kasus, tindakan masyarakat meniru pola dan perilaku 

sistem alam. Sebagai contoh, praktek penanaman beragam biji-bijian sebagai 

bagian dari peladangan berpindah banyak meniru kompleksitas dan keragaman 

sistem vegetasi wilayah sub-tropis dan tropis. Beberapa jenis tanaman yang 

berbeda selalu ditanam dalam satu petak tanah, atau biasa dikenal sebagai 

“tumpang-sari”. Bagi ilmuwan yang dididik secara Barat, praktek ini mungkin 

terlihat primitif dan tidak efisien. Akan tetapi, perbedaan kecepatan tumbuh 

berbagai jenis tanaman tersebut justru membuat tanah menjadi permanen. Pola ini 

juga melindungi tanah dari sinar matahari langsung serta mengurangi pemanasan 

langsung pada permukaan tanah. Penutupan permukaan tanah yang  terus menerus 

juga menjaga tanah dari proses erosi, khususnya selama musim hujan, ketika 

curah hujan amat tinggi. Sistem akar yang bervariasi juga menjadikan penggunaan 

volume tanah lebih efisien. Tumpang sari juga mengurangi kerentanan petak 

tersebut terhadap hama dan serangga perusak. 

Selanjutnya Nababan (1995) memapakan beberapa contoh kasus kearifan 

lokal:  
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1. Masyarakat Dani di Lembah Baliem (1.650 dpl) di Pegunungan Jaya Wijaya, 

Papua yang menggunakan tongkat sederhana sebagai cangkul pengolah lahan 

kebun ubi. Sadar atau tidak, penggunaan teknologi sederhana ini berfungsi 

dalam konservasi tanah kebun di lereng bukit (yang memang senstif terhadap 

erosi dan longsor). Cara lain yang mereka lakukan untuk mengkonservasi 

lahan di lereng bukit adalah dengan sistem bera, yaitu mengistirahatkan lahan 

kebun bertahun-tahun (bisa sampai 10 tahun) setelah digunakan selama dua 

siklus penanaman secara berturut-turut.  

2. Masyarakat Negeri Haruku di Pulau Haruku, salah satu pulau di gugusan 

pulau-pulau Lease di Maluku Tengah, memiliki peraturan hukum adat, yang 

dikenal dengan sasi. Sasi diartikan sebagai larangan mengambil hasil alam 

tertentu sebagai upaya pelestarian mutu dan populasi sumber daya alam 

hayati. Aturan-aturan adat di dalam sasi diputuskan dalam kerapatan Dewan 

adat. 

3. Orang Kimaam yang mendiami Pulau Kimaam Selatan yang berawa-rawa di 

Kabupaten Merauke telah mengembangkan sistem pertanian yang canggih 

untuk menghasilkan ubi sebagai makanan pokok mereka. Dengan tipe 

ekosistem dataran rendah yang selalu berair dan lahan kebun terbenam di kala 

laut sedang pasang, penanaman dan perawatan ubi harus sedemikian canggih 

dan rumit untuk bisa menghasikan ubi-ubi raksasa. Pada kondisi alam 

demikian, Orang Kimaam Selatan membuat kebun ubi “terapung” dengan 

parit-parit pengatur air yang rumit. Pengetahuan mereka tentang berbagai 

media tumbuh (ilmu tanah) dan perubahan musim dan iklim dengan 

“membaca” peredaran benda-benda langit dan arah angin (ilmu meteorologi 

dan geofisika) berkembang dengan sangat mengagumkan. 

Kesadaran yang terus berkembang bahwa penduduk asli yang tinggal di 

suatu wilayah telah mempunyai pemahaman dan pandangan tentang sumberdaya, 

lingkungan dan ekosisem setempat, menimbulkan pemikiran bahwa para ahli 

tidak boleh semata-mata mengandalkan pada cara-cara ilmiah resmi dalam 

memahami suatu wilayah. Kesadaran ini menjadikan diterimanya pendekatan 

partisipatif dalam pembangunan serta tumbuhnya minat untuk mengkombinasikan 

kearifan dan  pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah-modern. 




