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ABSTRACT

Climate change affects natural resources and the lives of  communities particularly the ones whose living depends 
on the forest resources. They have to adapt to the existing change in order to survive. This research aims to picture the sectors 
affected by the climate change, its impacts to the communities particularly the ones who depends a lot on the environment to 
survive, and their adaptation strategies. The research is conducted to the local communities living in and around the 
Baluran National Park, Situbondo District, East Java Province. By using the methods of  Risk Analysis degree of  risk 
assessed and evaluated qualitatively as a consequence of  the impacts of  climate change on society.  The research finds that 
local communities do not know about climate change, but they observe that there is a change in seasons. The rainy season 
becomes shorter and the dry season becomes longer. There is less water available to farm and to fulfill household needs and 
the temperature gets hotter.  This condition provides negative impacts to agricultural sectors and fishery, the main sources of  
incomes of  around 70% to 90% of  the communities in the research area. It also provides negative impact to forestry sector, 
particularly in Baluran National Park, due to the increasing pressure to the park from the local communities to fulfill their 
needs of  food, energy and family income.  The community does adaptation in accordance with their potential, access to the 
surrounding natural resources, and development programs from the local government as well as the national park institute. 
Their adaptation is in the form of  adjusting their planting season dan their planting pattern, finding other alternative 
sources to fulfill the family needs from the national park and development of  other sectors, and development of  wells, 
irrigation system, and dam.  This adaptation can be classified into responsive and anticipative adaptation strategies.  The 
local government and the National Park Institute work together to develop programs to respon the three needs of  the local 
communities in order to keep the national park from further disturbance.
Keywords:  Climate change, impacts, adaptation

ABSTRAK

Perubahan iklim berdampak pada sumber daya alam dan kehidupan masyarakat utamanya 
mereka yang penghidupannya bergantung pada sumberdaya alam (hutan). Masyarakat harus 
beradaptasi pada perubahan lingkungan di sekitarnya untuk dapat bertahan hidup. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sektor yang terkena dampak perubahan iklim, 
pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yang penghidupannya tergantung pada alam, dan strategi 
adaptasi yang mereka pilih untuk bertahan pada lingkungan yang berubah. Penelitian dilakukan 
terhadap masyarakat desa sekitar Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa 
Timur. Dengan menggunakan metode Risk Analysis ditaksir dan dievaluasi derajat resiko secara 
kualitatif  sebagai konsekwensi atas dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.
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Hasil penelitian mendapatkan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan iklim, 
namun mereka merasakan terjadi perubahan musim. Musim penghujan menjadi pendek, musim 
kemarau menjadi lebih panjang, ketersediaan air untuk pertanian dan keperluan rumah tangga 
berkurang, dan suhu menjadi lebih panas. Kondisi ini berdampak negatif pada sektor pertanian, 
perikanan yang merupakan penghasilan utama 70% hingga 90% masyarakat desa penelitian. Dampak 
negatif  juga terjadi di sektor kehutanan berupa peningkatan tekanan terhadap hutan, khususnya Taman 
Nasional Baluran, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan, energi dan tambahan 
penghasilan. 

Adaptasi dilakukan masyarakat sesuai kemampuan, akses terhadap sumber daya alam di 
sekeliling mereka, dan program pembangunan dari pemerintah daerah serta Balai Taman Nasional 
Baluran. Adaptasi dimaksud berupa penyesuaian musim tanam, perubahan pola tanam, pencarian 
alternatif  pemenuhan kebutuhan keluarga dari hutan dan dari pengembangan sektor lain, dan 
bangunan teknis berupa sumur, saluran irigasi, dan dam. Adaptasi tersebut merupakan adaptasi 
responsif  dan antisipatif. Program pembangunan/pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 
pemerintah setempat dan Taman Nasional mencoba merespon secara langsung ketiga macam 
kebutuhan masyarakat agar keberadaan Taman Nasional tetap terjaga.

Kata kunci:  Perubahan musim, dampak, adaptasi.

I.  PENDAHULUAN

Perubahan iklim sudah terjadi. Sementara perwakilan elit dunia sibuk berunding 
mengatasi pemanasan global yang menjadikan iklim berubah dan para ilmuwan sibuk meneliti 
tentang perubahan iklim, masyarakat lapisan bawah terutama di negara sedang berkembang 
seperti Indonesia tidak faham akan apa yang ramai dibicarakan kalangan atas juga para 
ilmuwan di negaranya. Mereka merasakan adanya pergeseran musim, musim kering yang 
makin panjang, hujan deras yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, banjir rob, 
kebakaran hutan, angin puting beliung, dsb. Berbagai bencana tersebut telah menyebabkan 
banyak korban dari harta hingga nyawa dan bukan lagi merupakan hal baru di Indonesia. 
Namun demikian, kebanyakan masyarakat belum memahami keterkaitan langsung maupun 
tidak langsung antara bencana tersebut dengan pemanasan global yang ramai dibicarakan para 
elit Negara dan para ilmuwan.

Perubahan iklim berdampak pada berbagai sektor dan sangat kompleks karena 
mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Bila tidak mulai ditangani  dengan serius, 
kondisi ini dapat menjadi bencana dan berdampak sangat luas. Dampak tersebut dapat 
meliputi aspek ekonomi, sosial budaya hingga politik. Dampak perubahan iklim menyangkut 
hajat kehidupan dasar masyarakat untuk hidup yang meliputi ketersediaan pangan dan 
keamanan untuk tinggal. Di sektor kelautan perubahan iklim mengakibatkan kenaikan suhu 
permukaan air laut; peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim; perubahan pola curah 
hujan dan limpasan air tawar yang dipicu oleh fenomena El-Nino dan La-Nina; perubahan 
pola sirkulasi laut dan kenaikan muka air laut (Sucofindo, 2009). Hasil penelitian World Wide 

0Fund (WWF) mendapatkan adanya peningkatan suhu sebesar 0.3 C sejak tahun 1990 dan 
peningkatan suhu ini diperkirakan akan terus berlanjut. Penelitian Aldrian dan Alfian (2008) 
menunjukkan adanya peningkatan suhu permukaan laut antara 0.0148 °C - 0.0268 di 
Makassar, Lifamatola, Halmahera, Lombok, Ombai dan Timor. Naiknya suhu muka laut 
berdampak antara lain pada perubahan siklus hidrologi yang berakibat berubahnya pola curah 
hujan dan aliran air tawar.
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Di sektor kesehatan, perubahan iklim global berpengaruh terhadap perubahan resiko 
penyakit yang utamanya ditularkan oleh vektor nyamuk. Peningkatan suhu mempercepat 
pertumbuhan larva dan nyamuk sehingga meningkatkan resiko penularan malaria dan 
demam berdarah. Selain suhu, peningkatan curah hujan menyebabkan genangan air yang 
merupakan habitat potensial bagi berkembangnya larva nyamuk. Hasil penelitian 
mendapatkan makin banyaknya daerah di Indonesia yang rawan malaria dan demam berdarah 
(PT. Sucofindo, 2009).

Sebagai negara agraris dan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar tujuh belas 
ribu, Indonesia akan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pulau-pulau tersebut, utamanya 
pulau-pulau kecil, menjadi rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Penduduk Indonesia 
yang kebanyakan masih menggantungkan hidupnya pada alam seperti petani dan nelayan 
banyak mengalami kesulitan dalam bercocok tanam dan melaut karena iklim yang makin tidak 
bersahabat. Tidak hanya kesulitan dalam penentuan saat bertanam atau melaut, perubahan 
iklim telah berdampak negatif pada produksi pertanian dan hasil tangkapan mereka. Hasil 
penelitian Handoko et al. (2008) mendapatkan adanya variasi besaran dampak perubahan 
iklim terhadap hasil panen padi di berbagai daerah. Produktivitas padi mengalami penurunan 
di Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Sumatera Utara (dengan variasi antara 
1.8% hingga 20.5%). Perubahan iklim yang terjadi juga telah mengubah pola tanam yang 
dilakukan oleh petani. Secara umum di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang pasokan 
airnya lebih tersedia, para petani memiliki intensitas tanam yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan provinsi lainnya di luar Jawa. Di kedua provinsi tersebut juga terjadi perubahan pola 
tanam dari 'padipadipadi' menjadi 'padipadipalawija'. Hal ini mengindikasikan bahwa petani 
telah menyesuaikan terhadap perubahan iklim.

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemahaman masyarakat 
terhadap perubahan iklim, mengidentifikasi dan mengklasifikasi dampak perubahan iklim 
terhadap lingkungan (hutan) dan kehidupan masyarakat desa yang tinggal di dalam dan sekitar 
hutan Taman Nasional Baluran, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur serta 
mempelajari strategi adaptasi mereka terhadap musim yang berubah agar tetap dapat 
bertahan hidup.

II.  METODE PENELITIAN

A.  Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2008 dengan mengambil lokasi di dua desa sekitar 
Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Desa tersebut adalah 
Sumber Anyar, dan Sumber Waru. Masyarakat kedua desa tersebut pada umumnya hidup 
sebagai petani dan nelayan sehingga penghidupan mereka sedikit banyak ditentukan oleh 
keadaan iklim. Tanda-tanda adanya perubahan iklim ditengarai oleh perubahan musim dan 
peningkatan suhu udara. Diduga masyarakat telah melakukan tindakan adaptasi untuk tetap 
bertahan hidup.

b.  Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer di tingkat desa dan data sekunder di 
tingkat propinsi, kabupaten dan desa. Data primer difokuskan pada pemahaman masyarakat 
terhadap perubahan iklim, dampaknya serta strategi adaptasi mereka. Data sekunder yang 
dikumpulkan berupa data kondisi iklim (termasuk cuaca ekstrim), jumlah desa dan demografi 
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desa sekitar Taman Nasional Baluran, infrastruktur desa, dan berbagai program pemerintah 
terkait dengan pembangunan masyarakat dan upaya untuk pengatasan dampak perubahan 
iklim.

Responden penelitian meliputi Instansi Pemerintah (Dinas Pertanian Kabupaten 
Situbondo, Balai Taman Nasional Baluran yang merupakan Unit Pelaksana Teknis 
Departemen Kehutanan, Pemerintahan Kecamatan, dan Pemerintahan Desa), tokoh-tokoh 
masyarakat, dan masyarakat desa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara diskusi terfokus 
dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat, diskusi dengan perwakilan 
instansi pemerintah terkait dan pencatatan data di instansi-instansi pemerintah, serta 
pengamatan lapangan.  Responden dilakukan terhadap sekitar 30% jumlah keluarga per desa 
yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan, dan perwakilan instansi pemerintah atau 
rata-rata sebanyak 20 KK. Pemilihan masyarakat dilakukan secara purposive agar mewakili 
berbagai jenis pencaharian masyarakat.

Tabel (Table )1.  Metoda pengumpulan data ( ) Method of  Data Collecting

No 
Metoda 

(Method) 

Sumber 
data/Responden 

(Data source/ Responden)  

Lokasi 
(Location) 

1 Pencatatan  
Registration 

Instansi Pemerintah Propinsi, Kabupaten, 
Desa 

2 Wawancara.  
Partisipartory Rural 
Apriasial 

Perwakilan kelompok 
masyarakat  

Desa    

3 Pengamatan lapangan 
Field Observation 

Teknik beradaptasi, 
alternatif  pencaharian,  
bangunan pereduksi 
dampak, kondisi 
lingkungan hutan, dll 

Desa    

4 Diskusi /Konsultasi 
Focus Group Discution 

Para stake holder Kabupaten / Provinsi 

Penjelasan tentang perubahan iklim diberikan kepada masyarakat sebelum dilakukan 
diskusi dan wawancara mendalam setelah diketahui mereka tidak faham tentang kondisi yang 
terjadi di lingkungan mereka. Pengamatan lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan 
gambaran tentang kondisi hutan, pemukiman, kehidupan sehari-hari dan interaksi antar 
sesama anggota masyarakat, dan cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan yang 
berubah. 

c.  Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara tabulasi dan dianalisis secara diskriptif  kualitatif  
dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dampak perubahan musim terhadap  
lingkungan sumber daya hutan, masyarakat, dan kondisi lingkungan pemukiman. Dari hasil 
identifikasi dampak perubahan musim dilakukan klasifikasi jenis dampak perubahan musim 
terhadap lingkungan hutan dan kehidupan masyarakat. 
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Tabel (Table ) 2.  Metode Pengolahan dan analisis data (Processing methods and data analysis)

Jenis data 
(Kind of  data) 

Metoda Pengolahan dan Analisis 
(Processing methods and data analysis) 

Jenis-jenis dampak 
perubahan musim 
terhadap lingkungan 
hutan dan 
kehidupan 
masyarakat. 
Kinds of   seasonal 
changes impact on the 
forest environment and 
community life. 

Metoda: 
a. Identifikasi jenis-jenis dampak terhadap kondisi SDH, SDM 

dan kondisi lingkungan pemukiman dan fasum 
b. Klasifikasi jenis dampak terhadap kondisi SDM sesuai skala 

individu, RT, kelompok masyarakat, regional, dan sesuai 
jenis sumber nafkah, apek kesehatan, aspek ketahanan 
pangan, aspek ketersediaan air 

c.  Risk Analysis  

Jenis adaptasi dan 
hambatan 
masyarakat dalam 
melakukan adaptasi 
terhadap perubahan 
iklim. 
Type of  adaptation and 
constraints of  society in 
adapting to climate 
change.   

Metoda: 
a. Identifikasi  bentuk adaptasi  skala individu, RT, kelompok 

masyarakat, regional  
b. Klasifikasi bentuk-bentuk adaptasi sesuai jenis sumber 

nafkah 
c. Klasifikasi kendala sosial dan ekonomi beradaptasi sesuai 

skala individu, RT, kelompok masyarakat, dan regional. 
d. Klasifikasi kendala sosial dan ekonomi beradaptasi sesuai 

jenis sumber nafkah  
e. Adaptation Assessment 

Hasil biaya untuk
adaptasi analisis 
The result of  cost 
analysis for the 
adaptation 

Metoda: 
a. Identifikasi jenis biaya adaptasi mereduksi penderitaan 

akibat dampak 
b. Analisis biaya pembangunan bangunan fisik untuk 

mereduksi penderitaan akibat dampak 
c. Analisis biaya kehilangan pendapatan (opportunity cost 

approach) akibat dampak. 

 
Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode Risk Analysis yang menaksir 

dan mengevaluasi derajat resiko secara kualitatif  sebagai konsekuensi atas dampak perubahan 
iklim terhadap masyarakat dan penghidupannya serta terhadap lingkungan hutan.

III.    HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Kondisi Iklim

Perubahan iklim tidak difahami semua masyarakat yang menjadi responden penelitian, 
namun mereka menyadari bahwa musim sudah berubah. Pengamatan masyarakat terhadap 
musim di desa mereka disajikan pada Tabel 1.

Dampak Perubahan Musim .......... (Sylviani & Niken Sakuntaladewi)
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B U L A N /Mounth Musim 
Season 

TH 
Year   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

>'00  ** *** *** *                      * 
Hujan 
Rain < '85  *** *** *** ** * *          * ** *** 

Keterangan/ Remark: 
                                                   *: intensitas hujan rendah      < '85: Sebelum tahun 1985    
                                                 **: intensitas hujan sedang       >'00: Setelah tahun 2000
                                               ***: intensitas hujan tinggi

Sumber/ sources: masyarakat desa sekitar Taman Nasional Baluran, 2008.

Musim hujan  
Musim kemarau  

Masyarakat di desa penelitian membandingkan kejadian musim hujan dan musim 
kemarau pada sebelum tahun 1985 dan setelah tahun 2000. Mereka mengamati bahwa telah 
terjadi pergeseran awal musim hujan dan musim kemarau, serta terjadinya perubahan 
lamanya musim kemarau dan memendeknya musim hujan. Sebelum tahun 1985 hujan mulai 
turun sekitar bulan Oktober dan berakhir sekitar bulan Juni dengan intensitas hujan tinggi 
selama empat bulan dari bulan Desember hingga Maret. Musim kemarau hanya terjadi selama 
3 bulan dari bulan Juli hingga September. Setelah tahun 2000 masyarakat mengamati bahwa 
awal musim hujan menjadi lambat dan awal musim kemarau menjadi lebih cepat. Hujan baru 
turun sekitar bulan Desember dan berakhir pada bulan April dengan intensitas hujan tinggi 
hanya terjadi sekitar dua bulan (Februari dan Maret). Musim kemarau menjadi lebih panjang 
sekitar tujuh bulan berawal dari bulan Mei hingga Nopember. Kejadian lain yang dirasakan 
masyarakat dusun Sekar Putih adalah terjadinya angin putting beliung dan banjir bandang 
dalam lima tahun terakhir. Angin puting beliung terjadi sekitar bulan Juli hingga Agustus.   

Selain perubahan musim hujan dan kemarau serta terjadinya angin putting beliung, 
masyarakat desa penelitian menyatakan bahwa suhu udara makin panas. Mereka mendapati 
tanaman padi yang dulunya tahan terendam air hingga sepuluh hari kini dalam tujuh hari 
terendam air sudah menjadi layu. Mereka berpendapat layunya tanaman padi dikarenakan 
suhu udara yang makin panas, menjadikan air di sawah mereka makin panas sehingga tanaman 
padi tidak tahan lama terendam air.  

Masyarakat petani tidak lagi menggunakan kalender untuk menentukan saat 
dimulainya musim tanam. Penentukan waktu bertanam didasarkan pada pengamatan mereka 
terhadap cuaca dan perkiraan hujan saat itu. Masyarakat nelayan mengamati bahwa 
gelombang air laut makin tinggi dan makin sering terjadi. Ikan-ikan kini tidak lagi di 
permukaan laut namun berada pada tempat yang lebih dalam. Mereka mencoba 
menghubungkan antara peningkatan suhu dengan keberadaan ikan. Hasil analisa mereka 
adalah bahwa meningkatnya suhu udara menjadikan permukaan air laut makin panas. Kondisi 
ini menjadikan ikan-ikan tersebut mencari suhu lebih dingin pada lokasi yang lebih dalam.

Para nelayan tradisional dulu mengandalkan naluri mereka dan tanda-tanda alam 
seperti angin timur untuk menentukan saat melaut. Angin timur yang biasa terjadi antara 
Maret April dan Oktober - Nopember merupakan saat baik untuk melaut. Hal ini mirip 
dengan yang dilakukan para nelayan Krui di Lampung (Halim, 2009). Kini para nelayan di 
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Tabel (Table ) 3. Perubahan musim sebelum tahun 1985 dan setelah tahun 2000 (Change of  
season before 1985 and after 2000
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desa penelitian tidak lagi mempertimbangkan bulan dalam menentukan saat melaut, namun 
dengan langsung melihat banyaknya riak-riak ombak putih di lautan yang menandakan adanya 
cukup angin. 

Informasi tentang perubahan musim bisa diketahui dari berbagai stasiun Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang jumlahnya lebih dari 100 buah dan 
tersebar di Indonesia, dengan melihat jumlah hari hujan (HH) per bulan dan per tahun dapat 
diketahui adanya perubahan musim. Akses masyarakat terhadap informasi tersebut sangat 
penting karena akan membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas. Khusus bagi para 
nelayan mereka memerlukan infomasi dalam hitungan hari untuk menentukan aman tidaknya 
bagi mereka untuk melaut. Meski terdapat berbagai media di desa penelitian seperti televisi 
dan radio, informasi tersebut belum sampai ke masyarakat.

Hasil diskusi dengan masyarakat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan musim 
dan peningkatan suhu udara di desa-desa penelitian. Tidak ada kepastian lagi saat musim 
hujan berawal dan untuk berapa lama, serta saat melaut. Kondisi ini mempengaruhi 
penghidupan masyarakat karena mata pencaharian mereka sangat tergantung pada alam, 
utamanya ketersediaan air bagi petani, dan arah angin serta tingginya gelombang bagi para 
nelayan. Perubahan musim mempengaruhi kondisi vegetasi di Taman Nasional Baluran. 
Masyarakat mengamati adanya perubahan terhadap tumbuhan di dalam kawasan Taman 
Nasional Baluran. Sebelum tahun 1985 hutan dalam kawasan selalu hijau dan tidak pernah 
meranggas menjadi coklat. Mereka berpendapat bahwa saat itu air cukup karena musim hujan 
terjadi dari bulan Oktober dan hingga bulan Mei/Juni masih terdapat hujan. Hutan hampir 
tidak pernah terbakar. Apabila terjadi kebakaran, intensitas kebakaran relatif  kecil sehingga 
cukup mudah menanggulanginya. Kini bila terjadi kebakaran sulit menanggulanginya. Api 
cukup besar karena pepohonan banyak yang kering dan meranggas. Taman Nasional Baluran 
mempunyai blok evergreen yang penuh dengan tanaman semusim. Pengamatan dari petugas 
Taman Nasional Baluran mendapatkan bahwa hingga tahun 2000 vegetasi di blok tersebut 
selalu hijau dan tetap teduh pada musim kemarau. Namun luasan blok evergreen semakin 
berkurang  pada tahun 2008 (Gambar 1). Pepohonan di blok tersebut sebagian tumbang  
karena serangan penyakit.  Fenomena perubahan musim yang sangat menjadi perhatian 
masyarakat dan pemerintah adalah berkurangnya ketersediaan air.

Dampak Perubahan Musim .......... (Sylviani & Niken Sakuntaladewi)

Gambar (Figure) 1. Blok evergreen dalam TN. Baluran yang mulai mengering (Evergreen bloc in 
Baluran NP began to dry up)
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 Mereka mencoba menghubungkan berkurangnya bulan hujan atau makin panjangnya 
musim kemarau dengan ketersediaan air. Mereka tidak menghubungkan kemungkinan 
berkurangnya pasokan air dengan peningkatan jumlah penduduk yang menjadikan kebutuhan 
air meningkat dan pola pengelolaan serta pemanfaatan air. Mereka juga tidak 
menghubungkan antara perubahan temperatur dengan perubahan yang terjadi pada skala 
mikro seperti perubahan landskap/tutupan lahan dan perubahan curah hujan.

Meningkatnya suhu udara berpengaruh pada peningkatan evaporasi dan evapotranspirasi 
yang berujung pada kian menipisnya ketersediaan air, sehingga menimbulkan kekeringan 
yang berkepanjangan (Koesmaryono, 2008). Kondisi ini dapat diperparah dengan 
peningkatan kebutuhan air dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan pola 
pemanfaatan/pengelolaan air yang kurang bijak yang dapat menjadikan kehidupan 
masyarakat makin sulit terutama di musim kemarau. 

B.   Dampak Perubahan Musim dan Cuaca Ekstrim

Makin panjangnya musim kemarau dan intentsitas hujan yang singkat diyakini 
masyarakat dan pemerintah memberi dampak pada ketersediaan air. Kondisi ini dirasakan 
oleh pengelola Taman Nasional Baluran dan warga masyarakat desa penelitian.  

i.  Dampak perubahan musim di Taman Nasional Baluran

Musim kemarau panjang yang terjadi saat ini merupakan salah satu dari dampak 
perubahan iklim dimana 5 - 10 tahun yang lalu musim hujan sepanjang tahun terjadi selama 8 
bulan sedang musim kemarau berlangsung selama 4 bulan. Hasil diskusi dengan petugas Balai 
Taman Nasional didapat informasi perbedaan kondisi kawasan taman nasional sebelum tahun 
'80 an dan saat ini. Petugas Balai Taman Nasional Baluran menyatakan bahwa sekitar dua 
puluh tahun kebelakang maupun sebelumnya masih terdapat banyak sumber air dalam 
kawasan taman nasional. Rawa-rawa banyak digenangi air sebagai tempat satwa untuk minum 
dan berkubang. Kali Sumiang, Kali Jampe dan sungai-sungai kecil yang mengalir dalam 
kawasan masih banyak dialiri air dan banyak ikan di dalamnya. Masyarakat desa sering 
memancing ikan di sungai-sungai tersebut.

Sekitar tahun 2000 kondisi alam menjadi berbalik. Kemarau panjang dan musim hujan 
yang pendek sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air dan hal ini berdampak pada 
pepohonan di lingkungan Taman Nasional Baluran maupun fauna yang ada disana. Embung 
air yang jumlahnya 6 buah dalam kawasan kini mengering dan petugas harus mengisinya 
dengan air untuk minum satwa dalam kawasan. Dilaporkan saat ini populasi hewan seperti 
banteng, rusa, merak, ayam hutan, burung, kera berkurang. Sebagian dari Banteng pada tahun 
2004 masih terdapat ±118 ekor namun hasil pemantauan pihak pengelola pada tahun 2007 
hanya mendapatkan ± 34 ekor. Pemantauan dilakupan pada titik-titik pengamatan dengan 
indikator tidak ada air dan tidak ada jejak satwa. Para petugas juga sering melihat satwa besar 
pada malam hari sering menyeberang jalan raya menuju sungai untuk mencari air.   Kemarau 
yang lebih panjang akhir-akhir ini juga berdampak pada pepohonan dalam kawasan. dimana 
banyak terdapat ranting kering dan daun berguguran. Daun dan ranting kering ini merupakan 
tumpukan bahan bakar menjadikan kawasan hutan rawan terhadap kebakaran. Banyaknya 
ranting kering dan rencekan dalam kawasan mengundang masyarakat sekitar untuk 
memanfaatkannya.
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ii. Dampak perubahan musim bagi masyarakat desa sekitar Taman Nasional Baluran

Desa-desa penelitian berada di luar kawasan Taman Nasional Baluran, namun sekitar 
50 KK diantaranya yang merupakan warga desa Sumber Waru tinggal di Blok Semacan yang 
ada di dalam kawasan taman nasional. Masyarakat desa penelitian ada yang tinggal di pesisir, 
namun sebagian besar tinggal di darat. Sekitar 70% hingga 90% hidup dari sektor pertanian 
sebagai petani atau buruh tani, dan dari sektor perikanan sebagai nelayan (Tabel  2). 
Perubahan musim yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan air dan gelombang laut 
tinggi dengan frekuensi yang makin sering terjadi dirasakan berpengaruh pada kehidupan 
warga masyarakat. 

Tabel (Table) 4. Sumber mata pencaharian utama masyarakat desa sekitar Taman Nasional 
Baluran (The main source lifelihood of  local community around Baluran National Park)

 Sbr. Waru  Sbr. Anyar  

Mata Pencaharian 
Income 

 Petani: 69.5%  Petani, buruh tani, nelayan: 88% 
(petani 8%, buruh tani 75.5%, 
nelayan  4.7%)  

Jumlah  penduduk 
Total of  people 

8,277 jiwa 6,003 jiwa 

Sumber/Source: Monografi desa Sumber Waru dan Sumber Anyar tahun 2009

Air sangat dibutuhkan masyarakat untuk bercocok tanam dan untuk pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. Masyarakat desa sekitar Taman Nasional Baluran sebelum tahun 1985 
hidup dari bertani sawah tiga kali dalam satu tahun, tani tegalan dua kali dalam setahun serta 
dari hasil hutan. Pertanian mereka sepenuhnya dicukupi airnya dari air hujan, tanpa ada 
pengairan. Mereka pada umumnya masuk ke hutan pada musim kemarau sekitar bulan Juli 
hingga September.

Setelah tahun 1985 mulai terjadi perubahan musim hujan atau musim kemarau. 
Perubahan tersebut semakin nyata setelah tahun 2000, dimana mereka baru mulai tanam pada 
bulan Desember. Pada bulan Maret hujan sudah habis sebelum tanaman bisa dipanen. Setelah 
tahun 2000 mereka hanya bisa bertani sawah dua kali setahun pada musim penghujan. Curah 
hujan yang ada tidak cukup untuk bertani lebih dari dua kali. Terbatasnya pasokan air 
menjadikan produksi padi masyarakat menurun hingga 25%, dari 6 ton menjadi 4.5 ton 
gabah.  Kini mereka memerlukan bantuan air sumur untuk menyiram tanaman palawija 
(jagung, cabe, tembakau) di lahan tegalan. Biaya produksi bertani menjadi mahal karena perlu 
modal untuk pembuatan sumur, pembelian mesin dan minyak untuk mengalirkan air. Untuk 
mencukupi kebutuhan pangan keluarga, pakan ternak, kebutuhan energi juga untuk 
mendapatkan tambahan penghasilan masyarakat berusaha mendapatkan tambahan dari 
dalam kawasan hutan. Hasil hutan yang diambil masyarakat dari hutan antara lain buah asam 
(untuk jamu), gadung, madu, daun dan buah gebang (untuk kerajinan), keminting, pakan 
ternak dan kayu bakar. Masyarakat juga menangkap burung dalam kawasan untuk dijual. 
Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan dengan frekuensi makin tinggi pada musim 
kemarau karena mereka tidak banyak melakukan kegiatan bertani.
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Masyarakat desa penelitian disamping bertani juga hidup dari beternak hewan kecil 
(ayam) hingga hewan besar (sapi). Mereka juga menyediakan jasa memelihara sapi milik orang 
luar. Terdapat ratusan sapi di desa penelitian. Tidak semua penduduk  mengandang sapi 
mereka dan pekarangan yang mereka miliki tidak cukup menyediakan pakan ternak. 
Masyarakat banyak yang mengambil pakan ternak atau menggembalakan sapi di dalam 
kawasan Taman Nasional Baluran. Kegiatan ini sudah dilarang namun mereka tetap 
melakukannya.  Dampak perubahan musim juga dirasakan para nelayan. Mereka merasakan 
gelombang tinggi makin sering terjadi dan ikan didekat permukaan air laut semakin 
berkurang. Hal ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka dan konsekuensinya 
penghasilan mereka menjadi menurun. Sebelum tahun 1985 mereka dapat sering melaut. Kini 
sering terjadi gelombang tinggi menjadikan mereka tidak dapat melaut karena sangat 
membahayakan. Mereka baru dapat sering melaut sekitar tiga bulan dari bulan Februari 
hingga April. Bulan Mei hingga Oktober merupakan bulan-bulan paceklik bagi para nelayan. 
Mereka seringkali harus menjual perabot rumah tangga yang mereka gunakan sehari-hari 
seperti piring dan gelas untuk menyambung hidup. Sebagian dari mereka berhutang untuk 
memenuhi kebutuhannya selama musim paceklik dan kelak akan dibayar dengan hasil 
tangkapan ikan.

Sistem pertanian dan kondisi laut sangat sensitif terhadap perubahan iklim atau variasi 
musim. Kehidupan masyarakat menjadi terpengaruh, terutama mereka yang penghasilannya 
hanya bertumpu pada hasil pertanian dan melaut. Para petani dan nelayan merasakan bahwa 
perubahan musim merugikan mereka. Hal ini sangat terasa bagi para nelayan karena tidak 
banyak yang dapat mereka lakukan dalam pengatasannya. Sektor pertanian sangat sensitif 
terhadap perubahan musim kecuali di beberapa tempat seperti desa Sumber Anyar bagian 
Utara yang tertolong dengan saluran irigasi dan pompa air. 

Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat desa didapat informasi bahwa 
dampak lain dari perubahan musim dan iklim ekstrim yang terjadi setiap tahunnya di desa 
penelitian adalah banjir bandang di desa Sumber Anyar (khususnya dusun Cotek, Mimbau 
dan Nyamplung), angin putting beliung di dusun Sekar Putih, dan gelombang besar yang 
mengakibatkan abrasi di pesisir pantai sebelah utara desa penelitian. Banjir bandang 
merendam 18 ha tanaman jagung dan 5 ha tanaman Lombok. Angin putting beliung 
merohohkan beberapa rumah dan menyebabkan tiga rumah terbakar namun tidak ada 
korban jiwa. Gelombang besar merusak tanggul yang dibangun pemerintah di pantai utara 
sepanjang 100 meter, merobohkan rumah-rumah di sepanjang pantai utara, menghancurkan 
perahu hingga memberikan korban jiwa. Diantara berbagai dampak perubahan iklim, 
menurunnya pasokan air di desa-desa penelitian merupakan dampak yang dipandang sangat 
serius oleh masyarakat dan pemerintah karena besar pengaruhnya terhadap kehidupan 
manusia juga hewan ternak dalam Taman Nasional Baluran.

iii.  Klassifikasi Dampak Berdasarkan Skala Kegiatan

Hasil wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa perubahan musim 
pada umumnya merugikan pengelola kawasan dan masyarakat desa penelitian. Dampak 
tersebut bervariasi bentuk dan skalanya, mulai dari skala individu keluarga atau kelompok 
masyarakat hingga skala desa dan regional. Tabel 3 menggambarkan dampak perubahan 
musim berdasarkan skala unit.
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 Skala Dampak (Scale of  impact) 

No 
Jenis Dampak 

(Kind of  impact) 
Kelompok

Masyarakat/Desa
(Local community group)

 

 

Regional
(Regionale)

  

 

1 Gelombang besar dan 

peningkatan suhu air laut 
? Frekuensi melaut para 

nelayan berkurang  

? Ikan lebih sulit didapat  

? Tanggul di pantai utara 

rusak sepanjang 100 

meter 

? Rumah penduduk 

sepanjang pantai utara 

dan perahu rusak 

? Korban jiwa 

 

2 ? Kemarau/kekeringan 

lebih panjang 

 

 

 

 

 

 

 

? Musim hujan lebih 

pendek, intensitas 

hujan lebih tinggi 

? Tanaman mudah kering  

? Hasil pertanian menurun 

hingga 25% 

? Masyarakat kekurangan 

air untuk bertani  

? Masyarakat sulit 

mendapat air bersih 

 

 

? Banjir 

 

? Mata air dalam 

kawasan,  

embung (tempat 

minum dan 

berkubang satwa) 

banyak yang kering 

? Satwa keluar 

kawasan untuk 

mencari air di 

sungai 

? Rawan kebakaran 

? Tekanan terhadap 

hutan meningkat 

 

Yayasan Pelangi Indonesia(YPI)  2009. mengklasifikasikan tanda-tanda perubahan 
iklim yang terjadi secara perlahan dan yang terjadi secara ekstrim, dan dampak yang 
ditimbulkannya diklasifikasikan ke dalam dampak langsung dan dampak turunan. Bencana 
alam seperti badai, angin puting beliung, banjir diklasifikasikan sebagai kejadian ekstrim, 
dimana  penanganannya perlu penyusunan suatu rencana dan persiapan diri. Sementara itu 
penanganan dampak perubahan iklim yang terjadi secara perlahan  diperlukan kemauan dan 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Dampak 
langsung dimaksudkan sebagai dampak yang langsung terjadi terhadap lingkungan dan dapat 
dilihat serta dirasakan. Sedangkan dampak turunan dimaksudkan sebagai akibat dari dampak 
terhadap lingkungan yang terjadi beberapa waktu kemudian dan dapat dirasakan langsung 
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baik bagi rumah tangga maupun kelompok. Klasifikasi tersebut akan membedakan strategi 
penanganan terhadap dampak. Perubahan musim di lokasi penelitian dan dampaknya 
diklasifikasi dalam dampak langsung dan dampak turunan dan disajikan dalam Diagram 2. 

Fenomena Perubahan musim 

(Season change fenomena) 

Dampak Langsung 

(Direct impact) 

Dampak Turunan 

(Derivative impact) 

   
Perlahan  ? Peningkatan  

suhu udara 
? Tanaman layu  

    
 Peningkatan 

suhu air laut
? Ikan berada pada daerah 

? yang lebih dalam ? makin 

? sulit ditangkap 

?  Pendapatan nelayan      
berkurang 

    
Ekstrim   ? Curah hujan  

Tinggi 
?  Banjir 

 

 

    
 ? Musim 

kemarau 
panjang 

? Ketersediaan air untuk 
bertani berkurang ?Hasil 
pertanian menurun 25%  
 

? Tanaman kering ?rawan 
kebakaran 

? Mata air dan embung kering 
? satwa keluar kawasan 
  

 
 

? Pendapatan petani 
berkurang 
 

? Tekanan terhadap 
hutan meningkat                       
 

? Populasi satwa turun
(diburu masyarakat) 

? Kawasan taman 
nasional rentan 

 ? Gelombang 
besar 

? Frekuensi nelayan melaut 
berkurang 

? Rumah penduduk sepanjang 
pantai utara dan perahu 
nelayan rusak 

? Korban jiwa 

 

Diagram ( ) 2.  Klasifikasi dampak langsung dan dampak turunan  
(Clasification of  direct impact and derivative impact )

Diagrame
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Dari diagram diatas terlihat bahwa fenomena perubahan musim yang perlahan 
maupun yang ektrim memberikan dampak langsung pada masyarakat yang tinggal di 
pedalaman maupun masyarakat pesisir, namun penanganan terhadap dampak perubahan 
musim tersebut terlihat berbeda. Pada dampak perubahan iklim ekstrim perlu dilakukan 
penyusunan rencana dan persiapan diri. Untuk dampak perubahan iklim secara perlahan 
penanganannya memerlukan kemauan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan yang terus berubah.

Perubahan musim yang menjadikan tekanan masyarakat terhadap hutan meningkat 
dapat menimbulkan potensi konflik antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional 
Baluran. Kawasan hutan seluas 25.000 ha wilayah daratan dan 3.750 ha wilayah perairan yang 
dikelola dengan sistem zonasi  yang sejak tahun 1980 dikukuhkan sebagai taman nasional 
selanjutnya ditetapkan melalui  SK Menhut Nomor 279/Kpts-VI/1997 dan secara hukum 
harus dilindungi. Pemanfaatan kawasan untuk masyarakat hanya dapat dilakukan pada zona 
pemanfaatan dan terbatas pada kegiatan pemungutan limbah   Pengambilan hasil hutan non 
kayu, perburuan, dan penggembalaan di dalam kawasan taman nasional secara hukum 
dilarang dan bila melanggar akan mendapatkan sanksi. Petugas Taman Nasional Baluran 
terus melakukan patrol untuk menjaga keamanan hutan dan satwa yang hidup di dalamnya. 
Tidak jarang mereka harus mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan 
pelanggaran, namun masyarakat tetap masuk dalam kawasan taman nasional untuk 
pemenuhan berbagai keperluan keluarga.

    
C.  Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim di lokasi penelitian ditandai dengan musim kemarau panjang, 
meningkatnya suhu, dan meningkatnya frekuensi gelombang besar. Hal ini berdampak pada 
penurun pasokan air untuk bertani dan penurunan frekuensi para nelayan melaut, serta 
berkurangnya ikan di dekat permukaan laut. Perubahan iklim berdampak negatif  pada sektor 
pertanian, perikanan, dan pada akhirnya berimbas pada sektor kehutanan. Kurangnya 
ketersediaan air mempengaruhi kehidupan hewan di dalam kawasan Taman Nasional dan 
berkurangnya hasil pertanian dan ikan yang didapat petani dan nelayan menjadikan 
masyarakat makin sering masuk ke hutan.

Pemerintah daerah dan Balai Taman Nasional membuat program pembangunan yang 
bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan melindungi kawasan (hutan). 
Pembangunan masyarakat dan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan 
selalu diprogramkan setiap tahunnya. Disisi lain masyarakat desa penelitian juga telah 
melakukan tindakan adaptasi untuk tetap bertahan hidup dengan dan tanpa bantuan 
pemerintah setempat. Program pembangunan Pemerintah Daerah dan TN Baluran yang 
dapat membantu masyarakat desa penelitian untuk menghadapi musim yang berubah dan 
bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat disajikan pada Tabel 4.
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Strategi Adaptasi ( )Adaptation strategy  

Jenis Dampak 

(Kind of impact) 
TN  Baluran 

(Baluran Nasional
Park) 

Pemda 

(Local 
Goverment)  

Masyarakat desa  

(Local community)  

Satwa:  
Kekurangan air 
untuk minum dan 
berkubang 

 

? Pembuatan embung 

? Pembuatan sumur 
dalam kawasan untuk 
mengisi embung 

? Mengisi embung 
dengan air sumur 
secara rutin 

  

Masyarakat: 

? Kekurangan air 
untuk pertanian 
yang meng- 
akibatkan ber 
kurangnya 
produksi 
pertanian 

 

? - 

 

?  Pembuatan 
dam dan 
saluran irigasi 

? Pembuatan 
sumur dan 
bak penam- 
pungan air di 
desa 

 

? Pembuatan sumur 

? Menyesuaikan 
jadwal penanaman 
dengan musim 

? Melakukan pola 
per- giliran 
tanaman perta- 
nian yang sesuai 
dengan 
ketersediaan air  

? Kekurangan 
bahan bakar 

? Memperbolehkan 
masyarakat 
mengambil kayu 
bakar dengan 
‘beberapa ketentuan’ 

? Pembuatan bio-gas 

 ? Mengumpulkan 
kayu bakar dari 
dalam kawasan 

? Berkurangnya 
pendapatan 
keluarga 

?Memperbolehkan 
masyarakat 
mengambil hasil 
hutan non kayu 
dengan ‘beberapa 
ketentuan’ 

? Pembagian tanaman 
mangga, anggur dan 
bawang  

? Pengembangan 
industri rumah tangga 

 ? Mengumpulkan 
hasil hutan untuk 
tambahan 
penghasilan  

? Menanam anggur,  
bawang merah, 
dan mangga 

? Adaptasi sarana 
untuk menagkap 
hasil laut (untuk 
nelayan) 
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Tabel di atas memperlihatkan bentuk adaptasi yang dilakukan berupa pembuatan 
bangunan fisik (embung, sumur, saluran irigasi, dam, bak penampungan air di desa), 
introduksi teknologi (pembuatan bio-gas), pencarian sumber lain untuk pemenuhan 
kebutuhan keluarga, penyesuaian waktu tanam dengan musim hujan, perubahan pola tanam, 
pencarian alternatif pemenuhan kebutuhan keluarga dari hutan dan dari pengembangan 
sektor lain, 

i.  Adaptasi untuk pengatasan keterbatasan air bagi satwa di TN Baluran

Keselamatan dan kelestarian satwa dalam kawasan Taman Nasional Baluran 
merupakan mandat para pengelolanya. Keberadaan mereka sangat tergantung, antara lain, 
pada ketersediaan air untuk minum dan berkubang (bagi satwa tertentu). Banyaknya sumber 
mata air dalam kawasan yang mengering diduga para pengelola taman nasional karena makin 
panjangnya musim kemarau dan akan berdampak pada kehidupan satwa. Kondisi ini 
mengharuskan mereka untuk tetap menyediakan air bagi para satwa. 

Untuk membantu satwa tetap bertahan hidup terhadap keterbatasan air, para 
pengelola Taman Nasional Baluran melakukan tiga hal: pembuatan sumur, pembuatan 
embung buatan, dan pengisian embung secara rutin. Sumur bor dibuat di Bekol untuk 
mengisi embung buatan. Embung buatan dibuat sebanyak enam buah untuk tempat minum 
satwa dengan ukuran 5 m x 6 m dengan kedalaman 60 cm. Embung-embung ini diisi tiap dua 
hari sekali. Kini tiga diantaranya tidak berfungsi karena instalasi pipa untuk menyalurkan air 
ke tiga buah embung tersebut tidak bagus.

Disamping tempat minum buatan, pihak Taman Nasional juga membuat kubangan, 
dimana pada bulan April sampai dengan September 2009 telah diisi 2 kali. Pengisian 
kubangan disesuaikan dengan kondisi. Di dalam kawasan taman nasional terdapat juga 
tempat minum alami yang pada umumnya terdapat di pinggiran hutan mangrove. Tempat 
minum alami ini terisi air pada musim hujan dan tidak pernah dilakukan pengisian. 

ii.  Adaptasi untuk pengatasan keterbatasan air bagi pertanian masyarakat

Masyarakat merasakan bahwa ketersediaan air sangat terbatas di desa mereka, baik 
untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk bertani. Kondisi ini juga disadari 
oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi keterbatasan air, Pemerintah Daerah membangun 
dam, saluran irigasi, sumur artesis dan bak penampungan. Masyarakat membuat sumur, 
menyesuaiakan jadwal penanaman dengan musim, dan melakukan pola per- giliran tanaman 
pertanian yang sesuai dengan ketersediaan air. Di desa terdapat sumur dan bak penampungan 
air yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga.

 

Gambar (Figure) 3.  Bak penam-
pungan air (Water Tanks)

Gambar (Figure) 4.  Saluran irigasi
(Irigation)

Gambar (Figure) 5. Pembuatan dam
(Dam Proyek)
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Di Desa sekitar terdapat ± 30 sumur per RT dengan kedalaman 40 meter hingga 60 
meter.  Di daerah pesisir, masyarakat membuat sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan air 
bagi masyarakat daerah pesisir. Warga blok Semacan membuat sumur bor dengan kedalaman 
30-35 m. Terdapat 14 pompa dengan tenaga diesel 8-16 PK di Blok Semacan. Air sumur 
digunakan untuk menyiram tanaman di ladang mereka seperti jagung,cabe,  terong dan kebun 
pisang. Setiap 1 sumur cukup  untuk lahan seluas 4 ha.

Di Perkebunan Kapuk yang terletak di desa Wonorejo, beberapa warga masyarakat 
menanam tanaman palawija dibawah tegakan 
kapuk. Agar tanaman tumbuh subur setiap 2 – 3 ha 
dibuat sumur untuk menyiram tanaman. Terdapat 
sekitar 50 buah sumur galian di perkebunan kapuk 
yang luasnya sekitar 2,000 ha. Beberapa sumur 
galian tersebut kini sudah diperdalam lagi karena 
airnya berkurang (Gambar 6). Masyarakat hanya 
mampu menanami tegalnya 2 kali per tahun karena 
tingginya biaya bercocok tanam. Adaptasi yang 
dilakukan untuk mengatasi kekurangan air 
memerlukan biaya ekstra dari masyarakat dan 
pemerintah.

Dari masyarakat pengeluaran diperlukan untuk pembuatan sumur, pembelian slang air 
dan mesin pompa perawatannya pembelian minyak yang harganya cukup mahal (Rp 
4.000/liter) untuk menaikkan air. Masyarakat menggunakan pompa air dengan tenaga 8 – 16 
PK. Kebutuhan minyak tergantung pada besarnya PK dan banyaknya air yang dinaikkan. 
Rata-rata kebutuhan minyak tanah untuk mesin bertenaga 8 pk sekitar 10 ltr, 12 pk 
membutuhkan 14 ltr dan 16 pk membutuhkan 18 ltr. Dari pemerintah pembuatan dam dan 
saluran irigasi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Perubahan iklim mempengaruhi sektor ketahanan pangan keluarga. Adaptasi 
masyarakat terhadap perubahan musim di desa penelitian dalam bertani, melaut, maupun 
masuk ke hutan  menyesuaikan dengan perubahan musim hujan dan kemarau. Penyesuaian 
jadwal pola bertani dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal. Masyarakat juga 
menyesuaikan frekuensi bertanam untuk menghindari  resiko,  dari 3 kali menjadi 2 kali tanam  
dalam satu tahun.  Untuk tanaman palawija dari dua kali penanaman dalam satu tahun mereka 
berani bertani sepanjang tahun dengan bantuan sumur.

iii.  Adaptasi untuk pengatasan keterbatasan kayu bakar

Masyarakat memerlukan kayu bakar untuk memasak.  Mereka mendapatkan kayu 
bakar dari hutan dalam kawasan Taman Nasional Baluran dan dari kawasan hutan Perum 
Perhutani yang terletak berseberangan. Pihak Taman Nasional tidak menginginkan hal ini 
terjadi, namun masyarakat terus melakukannya untuk pemenuhan kebutuhan kayu bakar. 
Pihak Taman Nasional akhirnya memberikan beberapa batasan terkait dengan pengambilan 
kayu bakar. Batasan dimaksud antara lain meliputi limit diameter cabang yang dapat diangkut, 
cabang yang sudah mati, volume yang dapat mereka angkut, dan untuk pemenuhan 
kebutuhan keluarga. Untuk mengurangi aktivitas masyarakat dalam mengambil kayu bakar 
dari dalam kawasan, pihak taman nasional memperkenalkan energy bio-gas dari kotoran 
ternak. Mereka melakukannya secara berkelompok. Namun upaya ini belum berhasil baik 
karena teknologi pembuatan bio-gas belum dikuasai dengan baik.

Gambar (Figure) 6. Sumur yang diperdalam
(Wells deepened )
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iv.  Adaptasi untuk pengatasan berkurangnya pendapatan

Perubahan musim menjadikan penghasilan masyarakat dari pertanian berkurang 
karena tingginya biaya bercocok tanam. Untuk menambah penghasilan keluarga, masyarakat 
masuk dalam kawasan untuk berburu burung dan mencari berbagai hasil hutan non kayu 
untuk dijual. Hasil hutan yang biasa mereka kumpulkan meliputi telur semut (kroto) untuk 
pakan burung, kemiri, biji dan daun gebang, biji asam, gadung, dll. Pihak taman nasional 
sebagaimana peraturan yang  ada tidak mengijinkan hal ini terjadi, namun dalam beberapa hal 
terpaksa memberikan kebijakan dengan berbagai catatan. Pelanggaran terhadap ketentuan 
yang diberlakukan akan ditindak tegas. Hasil wawancara dengan masyarakat didapat informasi 
bahwa mereka seringkali harus menghindari petugas karena tidak mentaati aturan yang 
ditetapkan.

Untuk mengurangi tekanan terhadap hutan, pengelola taman nasional mempunyai 
program peningkatan ekonomi dan penyadaran masyarakat agar ikut serta menjaga 
kelestarian hutan dan binatang yang hidup di dalamnya. Program dimaksud meliputi 
pembuatan desa model konservasi, pelatihan bertani anggur dan bawang merah (bekerjasama 
dengan Dinas Pertanian Kabupaten).

Pada 3 tahun terakhir terdapat tiga 
kelompok tani yang beranggotakan ± 40 orang 
mencoba usaha tanaman anggur.  Sekitar 10-20 
orang diantaranya sudah berproduksi dan hasilnya 
cukup untuk menopang kehidupan mereka.

Tanaman anggur dipilih karena bisa 
ditanam dipekarangan dan merupakan salah satu 
program pemberdayaan dari pihak pemerintah 
yang direlisasikan dalam bentuk bantuan bibit, 
pupuk, obat-obatan dan peralatan dan pelatihan.   
Pihak Balai Taman Nasional Baluran juga berupaya 
untuk mengembangkan industri rumah tangga 
berupa pemberian bantuan modal kepada beberapa 
rumah tangga dan pembuatan koperasi. Bantuan 

modal tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan dari sektor lain seperti berjualan 
bakso dan membuka warung. Para nelayan memilih untuk menangkap kepiting dari pada ikan 
yang berada pada kedalaman yang lebih dalam. Mereka memodifikasi alat penangkap kepiting 

Gambar (Figure) 8.  Pengumpul daun Gebang
(Gebang leaf  collector)
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Gambar (Figure) 7.  Pengambil kayu bakar
(Firewood collector)



agar bisa mendapatkan lebih banyak kepiting. Bila sarana yang mereka gunakan 
memungkinkan, jangkauan mereka menjadi lebih jauh, melaut hingga ke Flores. Hal ini 
membutuhkan biaya yang semakin besar untuk pengadaan alat-alat tersebut.

Bentuk adaptasi yang dipilih masyarakat untuk mengatasi dampak perubahan musim 
bervariasi. Variasi bentuk adaptasi tersebut merupakan pilihan masyarakat dengan 
mempertimbangkan antara lain kemampuan ekonomi, akses sumber daya alam dalam hal ini 
hutan Taman Nasional Baluran yang ada di sekitar mereka, program pembangunan dari 
pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional Baluran. Masyarakat semula tergantung 
pada hutan untuk mendapatkan ikan dari sungai yang ada di dalam kawasan hutan. Dengan 
keringnya sungai ikan sulit didapat dan masyarakat beralih pada kegiatan berburu satwa, 
utamanya burung, dan mencari hasil hutan lain seperti biji akasia untuk dikecambahkan, biji 
gebang, biji asam, dll. Mereka semakin tergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga akan pangan, ekonomi, dan kayu bakar. Larangan dan berbagai sanksi dari Balai 
Taman Nasional dari melarang melanjutkan kegiatan pengumpulan hasil hutan, mengambil 
paksa hasil yang telah mereka kumpulkan, hingga jalur hukum belum sepenuhnya mampu 
menghentikan kegiatan masyarakat mengambil hasil hutan dari dalam kawasan taman 
nasional. Program pembangunan dari Pemerintah Daerah dan Balai Taman Nasional Baluran 
tidak direncanakan untuk merespon dampak perubahan iklim. Program-program tersebut 
ditujukan untuk peningkatan kehidupan masyarakat desa dan kesinambungan satwa. Namun 
pada akhirnya program-program dimaksud baik langsung maupun tidak langsung dapat 
membantu masyarakat dan satwa menghadapi dampak dari musim yang berubah dan cuaca 
ekstrim. Program pembangunan berupa pembuatan dam untuk mengatasi keterbatasan air 
perlu perhatian khusus. Dam dimaksudkan untuk menampung air yang antara lain 
diperuntukkan bagi pertanian. Perlu ada pencermatan apakah pembuatan dam merupakan 
upaya yang benar-benar membantu mengatasi permasalahan yang ada tanpa menimbulkan 
permasalahan baru dikemudian hari. Banyaknya macam strategi yang dilakukan untuk tetap 
dapat bertahan pada iklim yang berubah dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan 
kepastian terhadap keberhasilan suatu strategi yang dipilih masyarakat.

Adaptasi yang dijumpai di lokasi penelitian dapat dikelompokkan menjadi adaptasi 
reaktif  dan antisipasi (Tabel  5). Reaktif  merupakan adaptasi yang dilakukan  untuk merespon 
dampak iklim yang telah terjadi sebagaimana yang dilakukan masyarakat desa Wonorejo 
dengan pembuatan sumur. Sedangkan antisipasi merupakan adaptasi yang dilakukan untuk 
mengurangi resiko dimasa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Adaptasi yang 
bersifat antisipatif  dilakukan oleh Balai Taman Nasional melalui program pemberdayaan 
masyarakat. 
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Aspek Rentan 
(Vulnerable aspect) 

Adaptasi Reaktif 
(Reactive Adaptation) 

Adaptasi Antisipatif 
(Antisipative Adaptation) 

Ketersediaan air ? Pembuatan sumur dan 
tempat minum satwa  

? Pengisian tempat minum 
satwa secara periodik 

- 

Ketahanan Pangan 
dan peningkatan 
penghasilan 

? Pembuatan sumur 

? Penyesuaian saat tanam 

? Perubahan frekuensi 
tanam 

? Pembuatan dam dan 
saluran irigasi 

? Adaptasi teknologi alat 
untuk menangkap ikan 
(untuk nelayan) 

? Pembinaan masyarakat 

? Koperasi 

? Introduksi tanaman sebagai 
sumber penghasilan 
Alternatif  (anggur, bawang, 
mangga) 

? Penyediaan energi dari bio -
gas. 

 
Pembuatan sumur untuk menyiram tanaman pertanian merupakan contoh dari 

bentuk adaptasi reaktif  dari masyarakat. Sedangkan pembinaan masyarakat, penumbuhan 
koperasi, pembuatan bio-gas yang diintroduksikan pihak taman nasional, dan pembuatan 
dam oleh pemerintah daerah merupakan contoh bentuk adaptasi terencana. Dari pilihan 
adaptasi yang ada terbukti bahwa dengan bantuan Pemerintah Daerah dan Balai Taman 
Nasional Baluran masyarakat mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan musim meski 
harus menghadapi resiko serta ketidak pastian akan besarnya hasil hutan yang bisa mereka 
dapatkan. Adaptasi yang mereka lakukan tidak selamanya terencana. Mereka tidak selalu tahu 
bahwa adaptasi yang mereka lakukan berada pada arah yang benar atau dapat merugikan 
mereka untuk jangka panjang. Sebagai contoh pembuatan sumur di lahan pertanian. Dalam 
waktu 1 tahun mereka sudah harus melakukan pendalaman sumur karena pada kedalaman 
semula air yang ada sudah tidak cukup tersedia. Pembuatan dam yang direncanakan akan 
memecahkan permasalahan kekurangan air belum tentu benar-benar tidak akan memberikan 
masalah lain dimasa mendatang.

Ketidak fahaman masyarakat terhadap potensi keberhasilan dan kemungkinan resiko 
dari pilihan bentuk adaptasi, menjadikan masyarakat mempertahankan diversifikasi 
penghasilan, termasuk pengumpulan berbagai hasil hutan di Taman Nasional Baluran. 
Introduksikan pemerintah seperti pengusahaan industri rumah tangga, penanaman jenis 
tanaman baru, dan bioenergi pada mulanya tidak mudah untuk dilakukan. Kini sebagian 
masyarakat menilai penanaman jenis tanaman baru cukup berhasil, namun tidak demikian 
halnya dengan pembuatan bio-energi. Pengembangan industri rumah tangga masih belum 
dapat ditentukan tingkat keberhasilannya.

D.  Hasil Analisis Biaya Untuk Beradaptasi 

Upaya beradaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim memiliki 
konsekuensi biaya. Tabel 6 menyajikan informasi lapangan tentang macam biaya yang 
dikeluarkan masyarakat terkait dengan bentuk adaptasi yang mereka pilih untuk dapat tetap 
bertahan hidup karena perubahan musim.
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Tabel (Table) 7 . Klassifikasi Adaptasi sesuai dengan sifatnya (Adaptation classification according to 
its nature)



Tabel (Table) 8.  Jenis-jenis Pembiayaan untuk Beradaptasi (Kind of  cost for adaptation)

Lokasi 
(Location) 

Jenis Dampak 
(Kind of  impact) 

Perubahan lingkungan  
(Enviromental changes)

Biaya Adaptasi 
(Adaptation cost) 

1. Sumber air di kawasan 
berkurang 

1. Biaya pembuatan 
sumur bor dan 
kubangan untuk 
minum satwa dari 
sumber dana 
Kantor TN 

2. Sumber air di pemukiman 
masyarakat berkurang 

2. Biaya pembuatan 
sumur pompa 
untuk rumah 
tangga 

Musim kemarau 
memanjang 

3. Sumber air di 
ladang/persawahan 
masyarakat berkurang 

3. Biaya pembuatan 
sumur bor untuk 
tanaman pertanian 

Desa-desa 
sekitar TN 
Baluran 

Suhu air laut 
meningkat 

4. Hasil tangkapan ikan 
berpotensi menurun, dan 
berganti menangkap 
kepiting 

4. Kehilangan 
pendapatan dari 
tangkap ikan 

5. Biaya pengadaan 
alat penangkap 
kepiting 

Biaya untuk beradaptasi dikeluarkan oleh rumah tangga penduduk secara individual 
atau oleh Pemerintah Daerah setempat secara regional. Contoh pembiayaan adaptasi yang 
dikeluarkan oleh petani di Desa Wonorejo dan Blok Simacan, serta Pemerintah Daerah 
Situbondo untuk membiayai pengadaan air bagi kegiatan pertanian tegalan adalah sebagai 
berikut.

Tabel (Table) 9. Jenis-jenis Pembiayaan untuk Beradaptasi di Sekitar TN Baluran (
for Adaptation around Baluran National Park)

Kind of  cost 

No 
Uraian 

(Discription) 
Biaya/unit (Rp) 

(Cost per unit) 
Jumlah (Rp) 

(Total ) 
1 Pembuatan sumur kedalaman 30 – 35 m 

gali, pralon, pompa tangan 
 

1.500.000 
 

1.500.000 
2 Pembuatan sumur artesis di pesisir 

gali, pralon 
1.250.000 1.250.000 

3 Instalasi sumur bor kedalaman 110 m dan 
jaringannya, mesin 35 PK, untuk mengairi 25 
ha lahan 

350.000.000 350.000.000 

4 Pengadaan air untuk lahan 60 ha 
- Pengadaan diesel 1 unit 
- Bahan bakar 10 lt/hari 

 
3.500.000 

20.000 

 
 

5 Pengadaan mentor kepiting  
250 bh/kali tangkap (dirangkai panjang 1 km) 

20.000 5.000.000 

 Sumber: Hasil wawancara lapangan, 2008
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Biaya adaptasi ada pula yang tidak dikeluarkan secara moneter namun melalui kerja 
gotong royong diantara warga masyarakat.

E.  Kendala Dalam Beradaptasi

Adaptasi terhadap perubahan iklim tidak selalu berjalan dengan mudah. Banyak faktor 
yang mempengaruhi kelancaran masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. 
Faktor dimaksud meliputi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Tabel 8). 

Tabel  (Table) 10.  Jenis-jenis Kendala dalam Beradaptasi (Kinds of  Constraints in adaptation)

Sektor Rentan 
(Vurnerable Sector) 

Upaya Adaptasi  
(Adaptation efforts) 

Kendala  
(Constraints) 

1. Pertanian dan ketahanan 
pangan: 
? Ketersediaan air 

menurun 
? Penurunan produksi 

pangan  
? Evapotranspirasi tinggi 

 

? Sumur bor untuk RT,  
? Sebagian lahan sawah 

untuk palawija 
? Pembuatan sumur gali 

dan sumur artesis dan 
menyiasati saat 
bertanam (spekulasi) 

? Biaya operasional 
bertani menjadi tinggi 

 
 

2  Perikanan: 
? Gelombang besar, 

jadwal melaut tidak 
menentu 

? Suhu air laut panas, 
ikan cenderung 
menjauh dari  
permukaan air laut  

? Memasang perangkap 
kepiting (s/d 250 buah) 

? Menggunakan jaring 
yang dipasang jauh 
dibawah permukaan 
laut 

    Cuaca ekstrim 

3. Kehutanan: 
? Kebakaran hutan,  
? Rawa dan sungai 

mengering 
? berkurangnya 

genangan air, pasokan 
air minum satwa 
hilang, hilangnya ikan 
air tawar,  

? satwa keluar kawasan  
untuk mencari air, 

? tekanan penduduk 
meningkat (mencari  
buah asam, mencari 
biji acasia, gadung, 
daun dan lidi tanaman 
sejenis lontar, kayu 
bakar)  

 
? Kubangan dan tempat 

minum buatan 
? Program 

pemberdayaan: 
? Pengembangan 

tanaman anggur dan 
bawang merah 

? Bantuan ternak 

  
? Kurangnya koordinasi 

dengan sektor terkait 
dalam pemberdayaan 
masyarakat 

? Belum didapatkannya 
bentuk adaptasi di 
masyarakat yang dapat 
mengurangi 
kerentanan ekosistem 
hutan 
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F.  Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Masyarakat tidak faham akan perubahan iklim namun mereka menyadari adanya 
perubahan musim. Musim hujan menjadi lebih pendek dan musim kemarau menjadi 
lebih panjang dibandingkan dengan keadaan sebelum tahun 1980. Kondisi ini 
berdampak negatif  pada ketersediaan air. Para petani dan nelayan merupakan kelompok 
masyarakat yang paling terkena dampaknya karena penghidupan mereka tergantung pada 
musim. Perubahan musim berdampak pada penurunan hasil pertanian tangkapan ikan.  
Satwa juga terkena dampak negatif  karena ketersediaan air menjadi terbatas.

2. Masyarakat dengan dan tanpa bantuan pemerintah mempunyai kapasitas untuk 
beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan berbagai cara, antara lain penyesuaian 
waktu melaut, waktu tanam dan pola tanam, mencari alternatif  sumber penghasilan lain 
di hutan, pembuatan bangunan teknis (sumur, saluran irigasi, dam), dan aplikasi 
teknologi untuk menghasilkan sumber bahan bakar. Pengelola Taman Nasional Baluran 
membuat sumur dan embung untuk mencukup kebutuhan air para satwa yang hidup 
dalam kawasan taman nasional. Pilihan adaptasi ditentukan oleh kemampuan ekonomi 
individu keluarga, ketersediaan akses terhadap sumber daya alam di sekitarnya, dan 
program pembangunan dari Pemerintah Daerah dan Balai Taman Nasional Baluran.

3. Adaptasi di lokasi penelitian dapat dikelompokkan dalam adaptasi reaktif  dan adaptasi 
antisipatif. Adaptasi reaktif  yang dilakukan masyarakat desa dengan merespon dampak 
dari perubahan musim yang terjadi, sedangkan adaptasi antisipatif  dilakukan untuk 
mengurangi resiko dimasa datang terhadap perubahan musim.

4. Biaya adaptasi yang dikeluarkan baik oleh masyarakat maupun instansi berbeda dan 
bervariasi tergantung pada pilihan bentuk adaptasi. Dampak musim kemarau 
mendorong masyarakat untuk membuat sumur (bor/artesis) dengan biaya sekitar         
Rp 1.500.000,-.

5.   Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam beradaptasi baik dari faktor sosial, 
ekonomi dan lingkungan antara lain biaya operasional yang tinggi, cuaca yang ekstrim 
serta kurang koordinasi dengan sektor terkait terutama dalam perberdayaan masyarakat. 

Saran

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik dari BMKG tentang iklim, cuaca 
ekstrim, dan potensi dampaknya terhadap kehidupan. lebih  efektif  dan ditingkatkan hingga 
menjangkau masyarakat desa.

Bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat baik dalam 
bentuk fisik maupun pengetahuan atau sosialisasi perlu dilakukan secara langsung dan 
berkelanjutan. Berkaitan dengan perubahan musim memberikan sosialisasi bagaimana 
masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
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