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Perubahan iklim telah melanda dan dirasakan secara

global oleh komunitas lokal di berbagai kawasan du-

nia secara lintas budaya (Crate dan Nutall, 2009:9).

Kecenderungan perubahan iklim tersebut dirasakan pula di
Indonesia. Sejak tahun 1990-an, misalnya, berbagaikawasan

di Indonesia kian sering dilanda kekeringan.

Akibatnya, tiap teIjadi keke-
ringan, ratusan hektar sawah di
Pulau Jawa mengalami gagal pa-
nen atau puso Gskandar,
2007:121). Bahkan diperkirakan
pada masa-masamendatanggejala
perubahan iklim global tersebut
akan kian serius melanda berbagai
kawasan dunia. Karena itu, penge-
tahuan ekologitradisional dari ko-
munitas lokal di Indonesia untuk
upaya adaptasi terhadap perubah-
an iklim perlu dikaji dan diberda-
yakan secara saksama.

PengetahuanIklim

Pada masa silam, dalam berco-
cok tanam padi di ladang (huma)
ataupun sawah, petani di Tatar
Sunda berlandasan kuat pada pe-
ngetahuan ekologitradisional, se-
perti tentang iklim. Pada umum-
nya iklim dikenal dalam tiga ting-
,katan, yaitu iklim tahunan, bulan-
an dan harian. Iklim tahunan dibe-
dakan menjadi dua kategori uta-
ma, yakni musim hujan (usum hu-
jan atau usum ngijih) dan musim
kemarau(usumhalodo). '

Sementara itu, siklus iklim da-
lam setahun disusun dalam 12

mangsa, yaitu kasa, karo, katiga,
kapat (sapar),kalima, kanem, ka-
pitu, kadalapan, kasanga (kasala-
pan), kadasa (kasapupuluh), desrn
(hapit lemah), dan sada (hapit ka-
yu). Selain itu, dikenal pula variasi
iklim harian, yaitu pada waktu si-
ang (beuranli) dan malam (peu-
tinli).

Dalam pranarn mangsa, tiap
mangsamenggambarkan pengeta-
huan penduduk tentang karakte-
ristik kondisi variasi iklim, seperti
keadaan angin, temperatur udara,
kelembaban, curahhujan, dan ber-
bagai indikator di alamo Mangsa
kasa berupa musim kemarau, mi-
salnya,ditandai dengan kondisi ik-
lim harian, seperti suhu udara si-
ang hari yang sangat panas dan
malam hari yang sangat dingin,
serta daun beberapa tumbuhan
berguguran.

Pada masyarakat Baduy, bulan
kasa merupakan masa panen hu-
ma serang dan dilakukan upacara
kawalu kahiji Gskandar,2007:117).
Adapun bagi petani sawah, bulan
kasa merupakan panen padi mu-
sim garapan utama.
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ngat menyadari bahwa keberhasil-
an bercocok tanam padi di huma
atau sawah sangat dipengaruhi
faktor-faktor lingkungan, seperti
variasi iklim.Karena itu, untuk ta-
nam padi, petani memilih waktu
yang sangat tepat. Sebab, kegagal-
an mereka menentukan waktu
yang tepat untuk tanam padi dapat
menyebabkan kegagalan panen.
Guna menentukan masa yang te-
pat untuk tanam padi tersebut, di-
pakai berbagai indikator alam, se-
perti kontelasi bintang di langit,
seperti bintang wuluku atau bin-
tang kidang (The Belt of Orion)
dan bintang kartika (The Pleia-
des).

Pada maSasilam, di awal peng-
garapan sawah di Tatar Sunda se-
nantiasa diadakanupacara mitem-
beyan oleh segenap warga desa.
Upacara tersebut merupakan per-
tanda bahwa warga telah menye-
pakati waktu yang sesuai untuk
bercocok tanam padi, antara lain
dengan didasarkan pada hasil indi-
kasi rasi bintangwuluku (Mustapa
[1913]1996,86-87).

Maka, kekompakan petani da-
lam menentukan waktu tanam pa-
di memberikan keuntungan eko-
logis,seperti dapat mengendalikan
hama dan mengatur kecukupan
air irigasidari kawasan hulu hing-
ga hilir (bandingkan dengan Lan-
sing,1991).

Pengetahuan varletas padl

Selain memiliki pengetahuan
tentang iklim,petani di Tatar Sun-
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da pada masa silam juga memiliki
pengetahuan tentangvarietas padi
lokal. Contohnya, berdasarkan
klasifikasi petani (folk classifica-
tion), varietas padi d~bedakan
menjadi pare kernn dan non-ket-
an. Lantas, berbagai varietas padi
tersebut dapat dibedakan pula me-
nurut sifat ekologis,bentuk morfo-
logi,dan cita rasa (kuliner).

Menurut sifat ekologis,dikenal



sejumlah varietas padi lokal, se-
perti padi tahan kering (parehuma
atau gogo), padi tahan genangan
air (pareranca),padi dataran ting-
gi dengan umur panjang (pareleu-
ir), dan padi dataran rendah de-
ngan umur pendek (pare hawara).
Menurut morlologinya, dikenal
varietas padi berbulu (pare bulu)
dan padi tidak berbulu (pare leger
atau gundil); biji padi gede, se-
dengan, leutik, buleud, pondok,
panjang, dan sedengan; dengan
warna beras (beas) bodas, beu-
reum, hideung, dan lain-lain.

Sementara itu, berdasarkan ku-
liner, dikenal nasi liket rasa lezat
dan beraroma (pulen) serta nasi ti-
dak liket (bear) dengan rasa ku-
rang lezat. Sebelum diintroduksi
varietas padi unggulberumur gen-
jah, nonfotosensitif, melalui prog-
ram revolusi hijau, petani di Tatar
Sunda memiliki kemampuan ber-
cocok tanam padi secara mandiri
dengan daya lenting tinggi dan
berkelanjutan.

Pada umumnya sistem pertani-
an tersebut berbasis pengetahuan
ekologitradisional mendalam ser-
ta terkait erat dengan sistem sosial
ekonomi budaya. Dalam upaya
mengadaptasikan faktor lingkung-
an lokal yang beragam dan kom-
pleks, seperti variasi iklim, petani
biasanya menanam aneka varietas
padi yang memiliki sifat fotosensi-
tif dengan masa berbunga menu-
rut panjanghari(musim).

Penentuan waktu tanam berpe-
doman pada pranatamangsa,yaitu

padamangsakapatdankalima. Pa-
da saat tersebut air berkecukupan
dan populasi hama padi rendah.
Ketika populasi hama padi me-
ningkat, padi telah dipanen. Jadi,
keterlambatan panen dapat me-
nyebabkan kegagalan panen aki-
bat hama atau pengaruh iklim.

Sementara itu, setelah panen
padi, untuk bertanam padi pada
periode penanaman berikutnya,
petani menunggu hujan turwi
kembali. Pada saat itu lahan diisti-
rihatkan sehingga kesuburan ta-
nah dapat pulih karena terjadi
penguraian unsur-unsur hara dari
sisa jerami dan aktivitas berbagai
jasad renik yang dapat pengikat
nitrogen.

Umumnya produksi varietas
padi lokal relatif lebih rendah di-
bandingkan dengan varietas padi
unggul genjah. Akan tetapi, varie-
tas padi lokalmemilikikeunggulan
lain, seperti memiliki adaptasi baik
terhadap variasi lingkungan lokal,
sifat kuliner enak dan lezat, serta
penyediaan dan konservasi benih
dapat diupayakan petani secara
mandiri.

Maka,pengetahuan ekologitra-
disional tentang adaptasi pendu-
duk terhadap lingkungan yang cu-
kup baik tersebut seyogianya da-
pat diberdayakan dalam upaya
swasembada pangan dan mengha-
dapi perubahan iklim global yang
kian tidakmenentu.
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