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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Padi merupakan salah satu komoditas strategis baik secara ekonomi, sosial 

maupun politik. Umumnya usaha tani padi masih merupakan tulang punggung 

perekonomian keluarga tani dan perekonomian pedesaan. Luas areal panen, 

produktifitas, dan produksi padi di Indonesia menunjukkan laju yang fluktuatif, 

hal ini dikarenakan adanya penurunan luas areal maupun degradasi lahan 

pertanian yang menyebabkan ketidakmampuan lahan pertanian mencapai hasil 

produksi yang optimal (Saragih dkk., 2014).  

Hampir seluruh lahan padi di Indonesia merupakan lahan sawah. Dalam 

definisi ini lahan sawah mencakup semua tanah yang terdapat dalam zona iklim 

dengan temperatur yang sesuai untuk menanam padi paling tidak satu kali setahun 

(Muslikin, 2015). Lahan sawah memegang peranan penting dalam penyediaan 

kebutuhan beras. Produksi beras di Indonesia 94% dihasilkan dari lahan sawah, 

sisanya dihasilkan oleh padi ladang yang ditanam di lahan kering. Lahan sawah di 

Pulau Jawa masih menjadi penyumbang produksi beras terbesar, mencapai 53% 

dari total produksi beras nasional (PUSDATIN, 2014). 

Menurut data BPS (2011), konsumsi beras pada tahun 2011 mencapai 139 

kg kapita-1 tahun-1 dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa, sehingga konsumsi 

beras nasional pada tahun 2011 mencapai 34 juta ton. Kebutuhan akan beras terus 

meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari 

pertumbuhan produksi pangan yang tersedia. Swasembada beras amat penting 

mengingat komoditas ini menjadi makanan pokok dan cenderung tunggal di 

berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah yang sebelumnya mempunyai pola 

pangan pokok bukan beras (Lantarsih dkk., 2011).  

Berdasarkan data BPS 2018, produksi padi di Indonesia dari Januari 

hingga September 2018 sebesar 49,65 juta ton gabah kering giling (GKG). 

Produksi tertinggi terjadi pada Bulan Maret yaitu sebesar 9,46 juta ton, sementara 

produksi terendah pada Bulan Januari yaitu sebesar 2,71 juta ton. Sementara itu, 

potensi produksi padi pada Bulan Oktober, November, dan Desember masing-
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masing sebesar 2,66 juta ton, 2,10 juta ton, dan 2,13 juta ton. Dengan demikian, 

perkiraan total produksi padi 2018 adalah sebesar 56,54 juta ton.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, potensi pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Siak adalah sebesar 8.491 Ha atau 1,0% dari luas wilayah 

Kabupaten Siak. Pusat-pusat pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan 

diarahkan di Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sabak Auh, Sungai Apit dan 

Kecamatan Sungai Mandau, sedangkan untuk tanaman hortikultura tersebar di 

wilayah Kabupaten Siak dengan luasan relatif kecil. Kawasan perkebunan di 

Kabupaten Siak didominasi oleh komoditas kelapa sawit dan karet; tersebar di 

seluruh kecamatan di Kabupaten Siak, dengan total luas perkebunan sebesar 

269,19 ribu Ha atau 31,4% dari luas wilayah Kabupaten Siak (BPS Siak, 2016).  

Lahan sawah berpengairan merupakan lahan sawah yang banyak dipakai 

oleh petani di Kabupaten Siak untuk menanam padi. Lahan sawah sementara tidak 

dipakai karena lahan ini tidak diusahakan selain petani selama lebih dari satu 

tahun dan kurang dari dua tahun. Bila lahan tersebut tidak diusahakan (tidak 

ditanami tanaman semusim) lebih dari 2 tahun dianggap bukan lahan sawah dan 

dimasukkan lahan kering. Komposisi penggunaan lahan sawah di Kabupaten Siak 

tahun 2013 yang terdiri dari lahan sawah yang ditanami padi seluas 4.643 Ha dan 

luas lahan sawah yang tidak ditanami padi seluas 32 Ha (BAPPEDA, 2014). 

Prioritas pembangunan Provinsi Riau dalam mendukung kegiatan Operasi 

Pangan Riau Makmur (OPRM) bidang sumber daya air adalah mendukung 

swasembada pangan nasional dan kegiatan pertanian di Riau. Namun upaya untuk 

berswasembada beras dihadapkan kepada berbagai kendala, di antaranya 

perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena alam dimana 

terjadi perubahan nilai unsur-unsur iklim, baik secara alamiah maupun yang 

dipercepat akibat aktifitas manusia di muka bumi ini.  Perubahan iklim merupakan 

sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai 

segi kehidupan. Perubahan dan anomali iklim mempengaruhi kemampuan dan 

dinamika produksi pertanian.  

Iklim perlu mendapat perhatian yang lebih serius mengingat pengaruhnya 

terhadap hampir semua aspek pertanian, sehingga sangat berperan terhadap 

perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, terlebih lagi pada kondisi 
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terjadinya perubahan iklim atau kejadian iklim ekstrim. Salah satu unsur iklim 

yang dapat digunakan sebagai indikator dalam kaitannya dengan tanaman adalah 

curah hujan. Keragaman curah hujan biasanya dikaitkan dengan keragaman hasil 

tanaman semusim, terutama untuk kondisi Indonesia (Suciantini, 2015). 

Dampak perubahan iklim ekstrim berupa kekeringan menempati urutan 

pertama penyebab gagal panen. Kondisi ini berimplikasi terhadap penurunan 

produksi dan kesejahteraan petani (Hadi dkk., 2000). Pengaruh perubahan iklim 

terhadap pertanian bersifat multidimensional, mulai dari sumber daya, 

infrastruktur pertanian, dan sistem produksi, hingga ketahanan pangan, 

kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya (Winarto dkk., 2013). 

Untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional, beberapa usaha yang 

perlu dilaksanakan secara simultan antara lain pengendalian konversi lahan 

pertanian, mencetak lahan pertanian baru dan intensifikasi sistem pertanian 

dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan. Walaupun secara teoritis 

ketahanan pangan mengandung aspek yang sangat luas, termasuk kemampuan 

mengadakan bahan pangan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar 

negeri, namun dalam berbagai kebijakan pembangunan pertanian, usaha 

pencapaian ketahanan pangan sebagian besar difokuskan pada peningkatan 

kemandirian (self sufficiency) pangan terutama beras (Wahyunto, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Iklim dengan 

Produktivitas Padi (Oryza sativa L.) Pada Lahan Sawah di Kecamatan 

Bungaraya, Kabupaten Siak”, yang nantinya diharapkan mampu memberikan 

pengaruh positif terhadap perkembangan dan peningkatan produktivitas padi 

khususnya di lokasi survei penelitian di Kampung Bungaraya, Kecamatan 

Bungaraya, Kabupaten Siak. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui tingkat produksi padi lahan sawah di Kecamatan Bungaraya. 
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2. Mengetahui bentuk adaptasi petani padi  lahan sawah terhadap perubahan 

iklim di Kecamatan Bungaraya. 

3. Mengkaji hubungan adaptasi petani padi terhadap perubahan iklim dengan 

tingkat produktivitas padi lahan sawah di Kecamatan Bungaraya. 

 

1.3. Manfaat 

Dari penelitian ini, diharapkan peneliti mampu memberikan solusi bagi 

petani padi lahan sawah dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi 

di Kecamatan Bungaraya. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Produktivitas  padi sawah di Kecamatan Bungaraya tinggi dan mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. 

2. Adaptasi yang dilakukan petani dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

varietas unggul tanah kering, varietas unggul tahan rendaman, varietas unggul 

tahan OPT dan pengurangan tinggi genangan pada lahan sawah. 

3. Hubungan adaptasi petani terhadap perubahan iklim dengan produktivitas 

padi di Kecamatan Bungaraya secara umum kekuatan korelasi seluruh 

variabel adaptasi petani lahan tegalan terhadap perubahan iklim dengan 

produktivitas padi berada pada kategori sangat rendah. 

 

 


