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Dunia sedang hangat mendiskusikan perubahan iklim yang ditandai oleh pemanasan global akibat
peningkatan kadar karbondioksida (CO2) atmosfer. Tentunya hama dan penyakit tidak lepas dari pengaruh
perubahan iklim tersebut. Karena keberadaan hama dan penyakit sangat dipengaruhi dinamika iklim.

H

ingga saat ini belum ada penelitian komprehensif
tentang hubungan perubahan iklim dan hamapenyakit di lapangan. Namun, tanda-tanda di lapangan
menunjukkan kaitan kuat antara masalah hama dan
penyakit dengan perubahan iklim yang terjadi. Dalam
tiga tahun terakhir terjadi beberapa perubahan persoalan
hama dan penyakit di Indonesia, terkait peningkatan dan
penurunan serangan hama/penyakit.
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Peningkatan Populasi atau Serangan
Pada kondisi ini hama-penyakit menjadi makin
merusak, atau tingkat kerusakannya menjadi lebih besar.
Penyakit yang meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir
adalah penyakit kresek pada padi yang disebabkan oleh
bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae, virus Gemini pada
cabai dan tomat, serta hama Thrips pada cabai.
Diskusi penulis dengan 45 kelompok tani di 25
kabupaten dan kota di Jawa tahun 2007, menunjukkan
bahwa hampir di semua daerah terjadi peningkatan
penyakit kresek pada padi selama lima tahun terakhir. Data
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Departemen
Pertanian juga menunjukkan hal serupa. Tanaman yang
diserang, daunnya menjadi kering dan bobot gabah saat
panen turun drastis. Hebatnya lagi, saat ini penyakit
serupa juga ditemukan di pegunungan, seperti di sekitar
Bogor, dan Bumijawa, Tegal. Bakteri ini sangat cocok pada
suhu tinggi (suhu optimum 300C), dan menyebar lewat
percikan air. Sehingga tidak heran suhu dan curah hujan
yang lebih tinggi memacu perkembangannya. Tamrin
Khamidi (petani di Margasari, Tegal) dan Sukamto (petugas
penyuluh lapangan dan juga petani di Bumijawa, Tegal)
menyatakan penyakit ini mengganas dua tahun terakhir.
Gabah yang dipanen tahun 2007 walaupun kelihatan
banyak, tetapi bobotnya berkurang 50 persen.
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Virus gemini pada tanaman cabai dan tomat
merupakan contoh lain yang fenomenal. Lima tahun
lalu virus ini bukan penyakit penting. Tetapi kini menjadi
penyakit paling merusak hampir di semua sentra cabai
dan tomat di Pulau Jawa (seperti Bogor, Cianjur, Brebes,
Wonosobo, Magelang, Klaten, Boyolali, Kulonprogo, Blitar,
dan Tulungagung). Data dari Direktorat Perlindungan
Tanaman Hortikultura Departemen Pertanian juga
menunjukkan peningkatan serangan dalam tiga tahun
terakhir. Penyakit ini menyebabkan daun menguning dan
sedikitnya produksi buah. Epidemi penyakit ini salah
satunya ditentukan oleh dinamika populasi serangga
vektor, yaitu kutu kebul (Bemisia tabaci). Suhu yang tinggi
dan kemarau yang panjang mendukung perkembangan
kutu kebul. Hingga saat ini belum ada penelitian mendalam
tentang faktor penyebab ledakan penyakit ini di Indonesia.
Salah satu faktor iklim yang berpengaruh terhadap
hama adalah banjir. Beberapa hama/patogen ditularkan
aliran air. Contohnya hama padi keong emas, di
persawahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tahun
2008. Suwito (50 th) dan Suyanto (26 th)—keduanya
petani di Desa Tinawun Malo, Bojonegoro—menyatakan
sebelumnya tidak ada hama keong emas di daerahnya.
Namun setelah banjir besar tahun 2007, tiba-tiba menjadi
banyak dan merusak tanaman padi muda. Studi yang
dilakukan Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu
IPB tahun 1999 pada 90 titik di tiga kabupaten di Jawa
Barat—yaitu Karawang, Indramayu, dan Tasikmalaya—
juga menunjukkan bahwa sawah-sawah yang terkena
banjir pada musim sebelumnya berpeluang lebih besar
mengalami ledakan hama wereng coklat.
Thrips juga merupakan hama yang akhir-akhir ini makin
merusak. Saat kemarau tahun 2006, Thrips menimbulkan
kerugian besar pada usaha tani cabai di Tegal dan Brebes,
Jawa Tengah. Saat itu populasi hama sangat tinggi
dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya berat. Di
lapangan tidak ada satu pestisida sintetispun yang efektif
mengendalikannya. Tiga tahun terakhir ini, serangan
Thrips sp. makin berat di berbagai daerah, seperti Brebes,
Tegal, Pati, Klaten, Magelang dan Wonogiri. Thrips
berkembang pada musim kemarau dan bisa meledak
populasinya bila kemarau makin kering dan suhu rata-rata
makin panas.
Penurunan Populasi atau Serangan
Sepanjang pengamatan lapangan penulis, selama tiga
tahun terakhir terjadi penurunan penyakit hawar daun
tomat oleh Phytophthora infestans. Sebelumnya penyakit
ini merupakan penyakit tomat paling merusak di dataran
tinggi. Penyakit hawar daun tomat lebih berkembang pada

kondisi sejuk, yaitu suhu 18—220C, dan lembab. Selain itu,
penyakit embun bulu pada bawang merah dan bawang
daun yang disebabkan cendawan Peronospora destructor
merupakan penyakit paling merusak di dataran tinggi
pada 1997. Namun, tahun 2007 dan 2008 justru sangat
rendah serangannya. Ini karena suhu rata-rata bumi yang
meningkat sehingga kondisi dataran tinggi pun menjadi
lebih hangat.
Fakta tersebut menunjukkan adanya kaitan perubahan
iklim—seperti peningkatan suhu—dengan masalah hama
dan penyakit di Indonesia. Namun, untuk memahami
masalah secara menyeluruh perlu pengkajian khusus
dan dalam tentang dampak iklim terhadap perubahan
hama dan penyakit. Sehingga dapat dirumuskan langkah
antisipasi yang tepat, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat.
Bagaimana Beradaptasi dan Mengantisipasi?
Untuk menghadapi perubahan iklim dalam kaitannya
dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman,
diperlukan beberapa langkah. Pertama, melakukan kajian
komperehensif dampak perubahan iklim terhadap hama
dan penyakit tanaman, untuk menentukan langkah yang
tepat bagi pemerintah maupun petani.
Kedua, mengembangkan teknik budi daya yang sesuai,
sehingga tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama/
penyakit. Teknologi diarahkan untuk mengatasi kekeringan
maupun banjir akibat perubahan iklim. Salah satunya
dengan pengaturan waktu tanam dan penggunaaan
varietas lokal. Walaupun secara umum varietas jagung
lokal—seperti di Bojonegoro—produksinya tidak tinggi,
tetapi sangat tahan kekeringan. Saat musim kemarau dan
tidak ada irigasi, tidak satupun varietas jagung hibrida
bisa tumbuh. Namun varietas lokal tetap tumbuh dan
berproduksi. Sayangnya saat ini varietas lokal tersebut
hampir punah.

Foto: Suryo Wiyono

Kacang tunggak di daerah yang sama juga mampu
bertahan terhadap kekeringan luar biasa. Varietas-varietas
padi lokal yang tahan kering dan tahan salinitas (kadar
garam) tinggi juga ada. Budi daya padi dengan teknik
gogo rancah, yaitu penanaman dengan cara kering pada
awal (penugalan benih) dan baru digenangi pada umur
30 harian, juga merupakan upaya pemanenan air secara
optimal di daerah yang musim hujannya pendek.

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa
pengendaliaan hama-penyakit secara hayati dengan
mikroorganisme justru melebihi efektifitas pengendalian
kimia. Misalnya penggunaan virus penyebab
penyakit serangga Se NPV (Spodoptera exigua
nucleopolyhedrosisvirus) untuk ulat bawang sangatlah
efektif. Virus ini mampu menekan ulat bawang di
lapangan hingga 95 persen, dibanding dengan insektisida
kimia yang rata-rata menekan hama hanya sekitar 60
persen. Tidak heran jika petani seperti Karsum (50 th,
Bojongnegara, Ciledug, Cirebon) setia menggunakan
virus ini. Jamali (48 th) petani di Songgom, Brebes juga
merasakan manfaat virus yang bisa diperbanyak sendiri
itu. Virus ini aman dan hanya spesifik menyerang ulat
bawang.
Mikroba menguntungkan lain misalnya plant growth
promoting rhizobacteria (PGPR, bakteri pemacu
pertumbuhan tanaman), telah digunakan petani di
Bumijawa Tegal dan Cibungbulang, Bogor untuk
melindungi tanaman cabai dari penyakit patek, terong
dari busuk batang, dan jagung dari bulai. Selama dua
tahun terakhir petani di kedua daerah tersebut telah
menggunakannya pada lahan seluas kurang lebih 50 ha.
Saat ini Klinik Tanaman IPB sedang mengembangkan
dan menyebarluaskan beberapa mikroba berguna untuk
pengendalian hama/penyakit tanaman.
Yang terpenting adalah peningkatan pemahaman
agroekosistem oleh petani sehingga lebih jeli mengamati
dan menyikapi perubahan. Kemampuan petani untuk
mengenali, menganalisis, dan memutuskan suatu tindakan
merupakan kunci keberhasilan adaptasi pertanian
terhadap perubahan iklim, khususnya kaitannya dengan
hama dan penyakit tanaman. Pendekatannya bisa berupa
Sekolah Lapangan, baik sekolah lapangan iklim maupun
pengendalan hama terpadu.
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Catatan Penulis:
Tulisan ini berdasar pada hasil focus group discussion dan verifikasi lapangan
langsung dengan 45 kelompok tani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
serta Yogyakarta yang mencakup kurang lebih 3000 petani dalam Safari Gotong
Royong Klinik Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Nastari Bogor tahun
2007. Juga berdasarkan pengamatan penulis di berbagai daerah di Pulau
Jawa, serta kasus-kasus hama dan penyakit yang masuk Klinik Tanaman IPB.
Sumber data hama dan penyakit berasal dari data luas serangan organisme
pengganggu tanaman Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat
Perlindungan Tanaman Hortikultura.
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Penanganan yang lebih ramah lingkungan dalam
pengendalian hama dan penyakit penting dilakukan
melihat indikasi makin beratnya serangan beberapa hama
dan penyakit akhir-akhir ini. Penanganan sembarangan
dengan pestisida
kimia bisa memicu
ledakan hama/
penyakit yang lebih
besar. Menggunakan
varietas tahan,
mulsa organik,
pengendalian
hama/penyakit
secara mekanik
Virus Gemini pada tanaman cabai (pemungutan

hama/penyakit), penggunaan pestisida nabati, dan agen
pengendali hayati, bisa mengurangi kerusakan lingkungan.

