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Kekeringan adalah fenomena yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan tanah untuk
menyediakan air bagi mahluk hidup diatasnya. Dalam kerangka pertanian kekeringan diartikan
suatu kondisi bagi tanaman yang sudah tidak mampu lagi menyerap air tanah. Sebagai suatu
fenomena yang bersifat alami, maka kekeringan akan menjadi masalah bagi pertanian, jika
berlangsung pada suatu periode yang menyimpang, misalnya musim kemarau yang melebihi
batas normalnya. Sehingga keadaan kekeringan bagi setiap tanaman dapat dinyatakan oleh dua
faktor, yaitu internal faktor yang terkait dengan fisiologis tanaman dan ekternal faktor yang terkait
dengan ketersediaan air tanah.
Berdasarkan pada dua faktor tersebut, maka kegiatan antisipasi kekeringan dapat dilakukan
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

2.1. Identifikasi permasalahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang akan dilakukan dengan cara menganalisa kejadiankejadian kekeringan yang pernah terjadi sebelumnya, mengingat bahwa suatu kejadian
kekeringan merupakan suatu fenomena yang berulang dengan sifat pengulangan yang random.
Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengkaji dampak kekeringan untuk mengetahui
proses/masalah kekeringan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab
kekeringan (Gambar 1). Hasil dari identifikasi permasalahan kekeringan ini akan digunakan
sebagai dasar bagi tahapan kegiatan selanjutnya, yaitu idenfikasi data dan sistem.
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Gambar1. Identifikasi masalah kekeringan

2.2. Identifikasi, inventori dan analisa data

Merujuk pada hasil identifikasi masalah maka kegiatan identifikasi, inventori dan analisis
data akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat menghindari terjadinya suatu kesalahan
analisis yang disebabkan ketidakcukupan ataupun kelebihan data. Secara berurutan kegiatan ini
dimulai dengan identifikasi, dilanjutkan dengan inventori atau pengumpulan dana (data collecting)
dan yang terakhir adalah analisis data.

a. Identifikasi data
Identifikasi data dilakukan untuk mengetahui data-data apa saja yang diperlukan untuk
menganalisis suatu kejadian kekeringan. Data akan diidentifikasi berdasarkan jenis dan tipe
data. Jenis data mengacu pada peubah-peubah dan parameter-parameter yang dapat menjadi
faktor/penyebab kekeringan baik internal maupun eksternal. Sedangkan tipe data mengacu pada
data spasial/peta dan data atribut/lateral. Dalam pembahasan mengenai kekeringan, data
spasial sangat diperlukan karena kekeringan merupakan suatu fenomena yang terdistribusi
dalam suatu kawasan atau area tertentu. Data spasial digunakan untuk mengetahui posisi/lokasi
daerah yang rawan, terkena dan aman dari kekeringan, sehingga antisipasi kekeringan dapat
dioperasionalkan pada kawasan yang benar. Sedangkan data atribut digunakan sebagai faktor
kuantifikasi dan isi dari data spasial, sehingga data spasial tidak hanya bersifat sebagai gambar
tetapi juga dapat memberikan informasi yang dinamik terhadap kejadian kekeringan disutau
kawasan. Gambar 2 menunjukkan proses kegiatan identifikasi data kekeringan.
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Gambar 2. Proses identifikasi data kekeringan

Kekeringan (Oleh : Idung Risdiyanto)

2

b. Inventori data
Kegiatan inventori data terdiri dari seleksi dan pengumpulan data. Seleksi data dilakukan
untuk memilih resolusi data yang akan digunakan. Resolusi data yang harus ditentukan terdiri
dari resolusi temporal (waktu) dan resolusi spasial (skala/cakupan wilayah). Dalam penentuan
resolusi atau tingkatan data harus mengacu pada dampak.permasalahan yang ditimbulkan oleh
kekeringan serta faktor-faktor penyebabnya. Setelah penentuan resolusi data, maka akan
dilakukan proses pengumpulan data yang didalamnya telah mencakup kegiatan pengolahan dan
digitalisasi data.

Identifikasi Data

Inventori Data
Data Spasial/Peta

Data Atribut/Lateral

Resolusi data (spasial dan temporal)

 Pengumpulan data
 Pengolahan data

Basis Data
Kekeringan

Analisis Data

Gambar 3. Proses inventori data kekeringan

c. Analisis data
Analisis data adalah tahapan terakhir dari kegiatan penanganan data kekeringan. Metode
analisis yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan analisis dan pemodelan
spasial dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai alatnya. Pemanfaatan
SIG memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan analisis numerik, antara lain dapat
mengetahui posisi/lokasi dan sebaran kekeringan dalam suatu kawasan, penyebab-penyebab
terjadinya kekeringan, periode kekeringan dan dapat mengskenariokan bagaimana jika suatu
kekeringan terjadi dalam wilayah tertentu dan bagaimana mengantisipasinya. Gambar 4
menunjukkan proses analisis data kekeringan. Sedangkan Gambar 5 menunjukkan contoh jenis
informasi spasial dan numerik.
Beberapa analisis dan pemodelan spasial yang akan dilakukan antara lain adalah :


Analisis iklim; digunakan untuk mengetahui kondisi, pola dan kelas iklim suatu
wilayah baik dalam keadaan normal maupun yang menyimpang.



Analisis neraca air wilayah; digunakan untuk mengetahui periode ketersediaan air
tanah bagi tanaman. Untuk periode ketersediaan air tanah akan sangat tergantung
dengan resolusi temporal data yang disepakati (harian, mingguan dan bulanan)



Analisis hidrometeorologi; analisis siklus hidrologi suatu wilayah dan digunakan
untuk mengetahui tingkat atau potensi sumberdaya air wilayah.
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Analisis kebutuhan air; penggunaan air tidak hanya oleh sektor pertanian
melainkan juga untuk sektor domestik dan industri.
Untuk itu perlu dikaji
pendistribusian kebutuhan dan pemakaian air yang berimbang antar sektor.



Pemodelan dan pewilayahan tanaman (Suitability area); berdasarkan faktorfaktor lingkungan (iklim dan tanah) dan fisiologis tanaman.



Analisis perubahan lahan; Jika dalam kegiatan identifikasi dan inventori data
didapatkan penggunaan data satelit seperti Landsat TM untuk mengklasifikasikan
tipe penutupan lahan, maka dalam analisis data akan digunakan teknologi
pengolahan data penginderaan jauh (remote sensing) dan kemudian dikonversi
menjadi tipe data tertentu yang dapat dikombinasikan dengan data-data lain.



Analisis usaha dan budidaya pertanian; digunakan untuk mengetahui tingkat
efektiftas dan efisiensi suatu teknik budidaya terhadap lingkungan tumbuh tanaman.



Analisis pola dan waktu tanam; berdasarkan hasil analisis-analisis tersebut diatas
akan dapat ditentukan pola dan waktu tanam yang sesuai untuk kawasan tertentu.
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Gambar 4. Proses analisis data kekeringan

Dalam kegiatan ini akan dihasilkan suatu nilai atau kuantifikasi dari penyebab, permasalahan dan
dampak kekeringan sebagai informasi yang bersifat spasial maupun numerik. Selain itu juga
akan mendapatkan variabel atau parameter kekeringan yang akan digunakan sebagai bahan
untuk identifikasi sistem dan teknologi antisipasinya serta dapat digunakan sebagai bahan dari
suatu sistem yang mampu memprediksi, memantau dan mengevaluasi setiap kejadian
kekeringan.
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Gambar 5. Contoh informasi spasial dan numerik

2.3. Identifikasi dan pemilihan sistem dan teknologi antisipasi

Hasil identifikasi masalah, idenfikasi, inventori dan analisis data menjadi acuan bagi
kegiatan identifikasi sistem dan teknologi antisipasi kekeringan. Selain itu sebagai bahan
pertimbangan dan references juga harus dilihat teknologi yang pernah dan sedang digunakan
untuk antisipasi kekeringan di Sulawesi Utara pada masa sebelumnya dan masa sekarang. Hal
ini perlu dilakukan guna mendapatkan efektifitas dari teknologi tersebut, sehingga jika
memungkinkan akan tetap digunakan dengan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.
Berdasarkan penyebab kekeringan, maka teknologi dan sistem antisipasi kekeringan
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kegiatan yang bersifat fisik dan manajemen.
Sebagai contoh, teknologi yang bersifat fisik adalah sebagai berikut:


Modifikasi iklim/cuaca; modifikasi iklim dan cuaca masih dikelompokkan berdasarkan
skala kegiatan, yaitu:
-

skala meso; dengan melakukan penambahan periode basah/hujan pada
kawasan tertentu melalui kegiatan hujan buatan

-

skala mikro; dengan melakukan modifikasi pada lingkungan tumbuh tanaman
dengan merubah pola budidaya ataupun penambahan teknologi baru seperti
model-model irigasi dan pemakaian mulsa.



Modifikasi sifat fisik tanah; kegiatan pengolahan tanah/penambahan unsur fisik tanah
yang dapat menambah kapasitas air tersedia.



Penambahan kapasitas air tersedia; dengan melakukan penambahan/pembuatan
tempat-tempat penampungan air hujan dan sungai melalui pembangunan
embung/waduk.
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Penambahan dan perbaikan jaringan irigasi; peningkatan efektifitas dan efisiensi
jaringan irigasi yang telah ada (menghindari kebocoran dan penggunaan air yang tidak
semestinya)



Penyedian peralatan pengambilan air ; misalnya pendistribusian pompa air

Sedangkan contoh sistem atau teknologi antisipasi yang bersifat manajemen antara lain adalah :


Pewilayahan tanaman; pemetaan tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungannya



Pengaturan pola dan waktu tanam; berdasarkan informasi dari analisis kondisi iklim,
neraca air dan teknologi budidaya.



Pengaturan tata guna lahan; mengacu pada pewilayahan tanaman dan analisis
hidrometeorologi maka tata guna lahan dapat diatur sehingga dapat mengkonservasi air
dan tanah



Pengaturan tata guna air; terkait dengan konservasi air dan tanah serta tingkat
kebutuhan sumberdaya air di kawasan tertentu.
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Gambar 6. Proses kegiatan identifikasi dan pemilihan sistem dan teknologi antisipasi

2.4. Penentuan teknologi dan kawasan prioritas

Hasil proses kegiatan sebelumnya adalah wilayah/kawasan yang rawan ataupun terkena
kekeringan dan teknologi-teknologi antisipasinya.
Tahap berikutnya adalah menentukan
kawasan prioritas beserta teknologi atau sistem antisipasi yang sesuai untuk kawasan tersebut.
Dalam penentuan kawasan prioritas, hal-hal yang harus menjadi pertimbangan adalah :


Kuantitas dan kualitas kekeringan dan dampak yang ditimbulkannya bagi sektor
pertanian dan lingkungan.
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Kesiapan dan ketersediaan daya dukung kawasan terhadap teknologi antisipasi (sektor
lingkungan, sosial, pertanian dan ekonomi)



Efektifitas dan efisiensi penanggulangan kekeringan, sebagai tinjauan dari faktor
lingkungan, produksi dan ekonomi



Periode antisipasi



Analisis resiko/dampak dari penerapan teknologi antisipasi kekeringan

Dengan pertimbangan tersebut, maka setiap kawasan yang terkena kekeringan akan direlasikan
dengan teknologi antisipasi yang sesuai dengan kawasan tersebut, untuk kemudian dibuat skala
atau rangking guna menentukan prioritas kawasan yang perlu dilakukan penanggulangan
kekeringan. Hal tersebut akan menjadikan kegiatan atau program antisipasi kekeringan dapat
berlangsung efektif, efisien dan tepat sasaran, baik dari sudut kawasan ataupun teknologinya.
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Gambar 7. Proses kegiatan penentuan kawasan dan teknologi prioritas

2.5. Aplikasi dan Evaluasi

Tahapan terakhir dari kegiatan antisipasi kekeringan di Sulawesi Utara adalah aplikasi
dari teknologi yang telah dipilih pada kawasan yang telah ditentukan. Selama proses aplikasi
tersebut, kegiatan harus dimonitoring dan dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitas dan
efisiensi yang sebenarnya dan dapat menjawab apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah
ditetapkan. Jika selama kegiatan antisipasi kekeringan didapatkan suatu hasil yang tidak sesuai
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dengan tujuan yang direncanakan maka perlu diadakan pengkajian ulang sebagai upaya
perbaikan ataupun penggantian teknologi antisipasi.
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