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Kesadaran bahwa iklim global telah dan sedang 
berubah, sudah sangat berhasil dibangun.  Tentu ini 
merupakan hasil dari berbagai kegiatan, mulai dari 
konferensi tingkat tinggi dunia sampai ke diskusi 
terbatas di lingkungan akademik.  Liputan media 
massa juga berperan besar dalam hal ini. 

Perubahan iklim ini jelas perlu diantisipasi dan 
disiasati agar keberlanjutan proses produksi pangan 
dapat dijamin.  Butuh inovasi baru untuk menjawab 
tantangan ini. 

Fenomena perubahan iklim yang perlu dicermati 
sehubungan dengan kegiatan produksi pangan 
adalah perubahan komposisi gas atmosfer, 
peningkatan suhu udara, tanah, dan air pada 
permukaan bumi, perubahan tinggi permukaan laut, 
dan perubahan prilaku iklim. 

Diantara gas-gas atmosfer, kabon dioksida (CO2) dan 
belerang oksida (SOx) merupakan jenis yang perlu 
mendapat perhatian khusus terkait proses produksi 
tanaman.  Kedua jenis gas ini menunjukkan 
peningkatan sebagai akibat dari penggunaan bahan 
bakar fosil.   

Konsentrasi gas karbon dioksida secara konsisten 
meningkat sejak manusia menggunakan bahan bakar 
fosil, sekarang telah melampaui konsentrasi 380 
ppm.  Peningkatan konsentrasi akibat peristiwa alam 
sangatlah kecil, ditaksir kurang dari 1 persen. 

Sesungguhnya, peningkatan konsentrasi karbon 
dioksida atmosfer secara langsung tidak berpengaruh 
negatif, malah sebaliknya telah terbukti dapat 
meningkatkan laju proses fotosintesis tanaman.  
Menyebabkan pertumbuhan tanaman lebih terpacu 
dan dapat meningkatkan hasil tanaman. 

Banyak riset yang telah dilakukan untuk menguji efek 
peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida 
terhadap pertumbuhan tanaman.  Peningkatan 
konsentrasi dua kali lipat atau lebih dari konsentrasi 
pada atmosfer saat ini, secara konsisten pada semua 
tanaman mengakibatkan peningkatan laju 

fotosintesis dan pertumbuhan tanaman.  Konsentrasi 
optimal gas karbon dioksida untuk tanaman padi 
ditaksir berada pada kisaran 1.500 – 2.000 ppm.  

Peningkatan gas belerang oksida dilaporkan pada 
beberapa negara industri maju yang membakar 
bahan bakar fosil dalam volume besar.  Hal ini yang 
menjadi penyebab terjadinya hujan asam (acid rain).  
Pada era 80-an, isu hujan asam ini menjadi isu 
lingkungan yang paling hangat.  Gas belerang yang 
larut dalam butiran air hujan –membentuk asam 
sulfat- telah didakwa sebagai penyebab utama 
kerusakan vegetasi hutan di negara-negara industri 
tersebut.  

Kerisauan atas perubahan komposisi gas atmosfer 
oleh pakar dan pelaku kegiatan pertanian adalah 
dampak tidak langsungnya, yakni jika gas-gas 
tersebut merupakan gas rumah-kaca yang 
menyebabkan peningkatan suhu udara.  Karbon 
dioksida merupakan gas rumah kaca yang utama. 

Peningkatan suhu bumi (global warming) telah 
menjadi isu hangat saat ini.  Berdasarkan 
pemantauan jangka panjang, suhu permukaan bumi 
dilaporkan telah meningkat, walaupun 
peningkatannya kurang dari 1 derajat Celcius selama 
100 tahun terakhir. 

Perubahan suhu udara maupun tanah sebesar 1 
derajat Celcius sesungguhnya tidak berpengaruh 
signifikan terhadap metabolism tanaman, ternak, 
maupun ikan, karena rentang toleransinya cukup 
lebar untuk mengakomodir peningkatan suhu 1 
derajat Celcius tersebut. 

Lalu mengapa perlu khawatir?   

Yang mengkhawatirkan adalah jika peningkatan suhu 
ini diikuti oleh naiknya muka air laut, sehingga intrusi 
air laut akan lebih jauh menyusup ke daratan, 
terutama pada lahan rawa pantai (tidal swamp) yang 
landai.  Sebagian besar tanaman pangan tidak 
toleran terhadap kondisi salinitas tinggi akibat intrusi 
air laut tersebut. 



Untuk sektor pertanian, yang lebih mengkhawatirkan 
adalah perubahan prilaku iklim yang semakin sulit 
untuk diprediksi, terutama terkait dengan intensitas 
dan distribusi hujan.  Saat ini semakin sering terjadi 
ketidaklaziman hujan.  Pada musim hujan terjadi 
kekeringan, sebaliknya pada musim kemarau terjadi 
hujan lebat. 

Intensitas hujan juga semakin sering sangat ekstrim.  
Hujan terus menerus selama beberapa hari yang 
mengakibatkan banjir, sebaliknya juga terjadi perioda 
panjang tanpa hujan, seperti yang tengah dialami 
saat ini.  Akibatnya, makin banyak kejadian gagal 
panen, baik karena dirusak banjir maupun akibat 
kekeringan. 

Kebutuhan Inovasi.  Pada saat kondisi iklim yang 
tengah berubah dan sulit diprediksi seperti ini, tentu 
dibutuhkan inovasi baru.     

Pertama, jika selama ini lebih fokus pada upaya 
menghasilkan varietas unggul dengan daya hasil 
tinggi (high-yielding varieties, HYV), maka sekarang 
harus lebih fokus pada upaya menghasilkan varietas 
tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik pada 
kondisi tanah dan iklim yang sub-optimal, terutama 
pada kondisi tanah dengan salinitas tinggi, 
kekeringan, dan genangan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, teknik budidaya dan strategi tanam perlu 
dicermati ulang, perlu inovasi untuk mendapatkan 
sistem yang handal, dapat melindungi dan/atau 
menghindarkan tanaman dari kondisi (predicted, long 
term) atau kejadian (accidental, short period) iklim 
yang ekstrim.  Rekayasa pelindung tanaman dengan 
bahan baku lokal, tersedia, dan (relatif) murah perlu 
dikembangkan. 

Ketiga, air sebagai kebutuhan dasar tanaman perlu 
disediakan sesuai kebutuhan selama siklus 
budidayanya.  Oleh sebab itu, perlu inovasi sistem 
dan teknologi kelola air yang mampu menyediakan 
air serasi dengan kondisi iklim. 

Keempat, kemampuan untuk 'membaca' perilaku 
iklim perlu ditingkatkan.  Sebagai prasyaratnya tentu 
perlu dukungan peralatan (hardware) yang canggih 
dan model prediksi (software) dengan akurasi tinggi.  
Tantangannya adalah mengembangkan peralatan 
klimatologi yang durable dan mudah dioperasikan 
oleh teknisi lapangan, serta piranti lunak untuk 
prediksi iklim yang akrab-pengguna. 

Perubahan iklim telah mengubah tantangan 
pembangunan pertanian.  Tidak hanya membuatnya 
lebih kompleks, tetapi juga mengubah fokus dan 
arahnya.  Oleh sebab itu, jawaban efektif masa lalu 
tidak dapat lagi sepenuhnya diandalkan untuk 
permasalah yang dihadapi saat ini.  Perlu pendekatan 
baru.  Perlu inovasi baru.  Perlu kebijakan baru.  

 


