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Pendahuluan 

•  Revolusi hijau di Asia telah melipatgandakan 

produksi padi antara tahun 1970-1995. meski 

total lahan yang ditanami, hanya naik sebesar 4 

persen. 

•  Intensifikasi pertanian dapat memperlambat 

proses ekspansi lahan garapan dan membantu 

menjaga kelestarian hutan, tanah rawa, 

keanekaragaman hayati, dan manfaat ekosistem 

yang diberikan.  

•  intensifikasi telah memunculkan berbagai 

persoalan lingkungan tersendiri. 



Pendahuluan (1) 

•  Di wilayah – wilayah yang tidak terkena dampak 

revolusi hijau intensifikasi pertanian tidak terjadi 

atau terjadi dalam intensitas kecil. 

• Setiap tahun, sekitar 13 juta hektar hutan tropis 

mengalami degradasi atau musnah karena usaha 

pertanian. sedangkan sekitar 10-20% dataran 

kering mengalami kemerosotan tanah. 

• Kemerosotan modal alamiah memiliki dampak 

langsung pada produktivitas pertanian karena 

dapat menyebabkan erosi tanah dan penipisan 

lapisan tanah. 



Pendahuluan (2) 



Permasalahan Akibat Produktivitas 

Pertanian 

• Pencemaran air 

• Pengendapan lumpur di waduk-waduk 

• Penyedotan air tanah berlebihan 

• Hilangnya keanekaragam hayati 

• Penyebaran penyakit hewan 

 



Permasalahan Akibat Produktivitas 

Pertanian 

 Walaupun petani dan kaum pengembala 

memiliki faktor pendorong yang kuat untuk 

persoalan onsite, mereka tidak cukup terdorong 

untuk menanggulangi efek-efek offsite. 

 Untuk menanggulangi dampak sampingan 

tersebut membutuhkan mekanisme regulatif , 

solusi yang negosiasikan dan pembayaran dari 

pihak yang menyebabkan kerusakan atau 

sejumlah besar orang yang berkepentingan.  

 



Permasalahan Akibat Produktivitas 

Pertanian 

•  masalah lingkungan muncul dalam berbagai 

bentuk, baik dalam sistem pertanian intensif 

maupun pertanian ekstensif. 

• Sistem pertanian intensif di area yang berpotensi 

tinggi memiliki keuntungan : lingkungan 

alamiahnya cukup kuat dan tidak mudah rusak. 

• Area-area yang memiliki sistem pertanian  

ekstensif  rawan dan mudah rusak. 



Penyebab Kemorosotan Sumber Daya 

• Beberapa kasus rusaknya sumber daya di 

wilayah pedesaan tidak ada kaitannya dengan 

pertanian.  

• Sebagian besar produksi pertanian ramah 

lingkungan dan tidak sedikit area yang sudah 

digarap sebagai lahan pertanian sejak berabad-

abad tahun yang lalu.  

• Contohnya seperti di kawasan Machkos, Kenya. 

Wilayah yang dulunya rusak kini telah baik dan 

hasil tanamannya bagus. Wilayah-wilayah yang 

dianggap telah digarap secara serampangan 

analisis menunjukkan bahwa petani mengambil 

langgkah konservasi tertentu. 



Lanjutan.. 

• Untuk menghadapi persoalan lingkungan dalam 

pertanian membutuhkan pemahaman yang baik 

mengenai faktor pendorong pribadi, pemakai 

sumber daya individual dan cara mengolah 

sumber daya secara lebih baik dari sudut 

pandang masyarakat.  

• Pasar global dapat menimbulkan persoalan 

lingkungan yang bersifat global. 

• Dua penyebab kerusakan sumber daya alam 

yang sulit ditangani adalah kemiskinan dan 

penduduk.  



Lanjutan.. 

• Kaum miskin dan perempuan merupakan 
kalangan yang paling terkena dampak dari 
kemerosotan sumber daya sebab aset yang 
dimiliki sangat terbatas dan pilihannya tidak 
banyak, karena mereka sangat bergantung pada 
sumber daya milik bersama.  

• Dampak tekanan penduduk terhadap 
kemorosatan sumber daya bisa beragam 
tergantung pada teknologi yang tersedia. 

• Tekanan penduduk yang tidak disertai kapasitas 
teknologi menyebabkan perluasan pertanian ke 
wilayah-wilayah yang lebih marginal, 
menurunkan hasil rata-rata merusak sumber 
daya dan memperparah kemiskinan.  



Lanjutan.. 

• Tantangan kunci di area-area beririgasi adalah 

bagaiamana menggunakan lebih sedikit air 

ketika pada saat yang sama menghadapi 

kelangkaan air.  

• Di area pertanian intensif input-input modern 

dikelola secara bijak untuk mempertahankan 

hasil yang baik tanpa merusak lingkungan. 



Lanjutan.. 

• Di sistem peternakan intensif khususnya di 

wilayah pinggiran kota dan perkotaan 

pengelolaan limbah hewan dan resiko penyakit 

perlu diperbaiki. 

• Didalam sistem pertanian ekstensif area-area 

yang kurang menguntungkan upaya 

pengembangannya perlu memperhatikan dan 

membantu penghidupan masyarakat setempat 

disamping tetap melestarikan lingkungan.  
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Peningkatan Manajeman Air 

Untuk Pertanian 

• Air merupakan kebutuhan dasar bagi pertanian. 

85%  penggunaan air di negara berkembang 

untuk pertanian. 

• Produktivitas yang tinggi dalam pertanian 

berkelanjutan di negara berkembang 

menyebabkan kelangkaan air disejumlah negara 

berkembang. 

• Penggunaan teknologi dalam pengunaan air 

untuk irigasi pertanian semakin memperpuruk 

kondisi kelangkaan air. 

 



Source: Cgiar, 

June 2007 



• Akibat bagi air tanah yang di eksploitasi secara 

besar besaran yaitu intrusinya air garam dalam 

air tanah tersebut. 

• Pengelolaan air yang buruk memperparah 

kondisi degradasi lahan dalam area irigasi 

melalui waterlogging dan salinization. 

 



Current contribution per water resource to water used 

for irrigated crops for major groundwater users. 

Source: Wada (2012). 



Moving Toward Integrated Water 

Management In Irrigated Agriculture 

• Pada abad ke 20 ini meningkatnya 

pembangunan infrastruktur juga menambah 

penyedotan air tanah. 

• Penggunaan irigasi menjadi sebuah alternatif 

dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. 

• Disisi lain isu pemanasan global menjadi 

masalah lainnya yang harus diantisipasi dalam 

mengatur pengaturan air ini. 
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    Kelangkaan air mungkin kenyataan hidup 

didaerah yang paling kering, tetapi diperkuat 

dengan kebijakan yang mendorong 

penggunaan air yang lebih tinggi dan 

pengembangan atas infrastruktur hidrolik. 

Tetapi secara khusus, perluasan pertanian 

irigasi sering mengorbankan penggunaan 

lain dari air itu sendiri  



Antara lain : 

• Merusak keanekaragaman hayati 

• Mengganggu ekosistem 

• Menghambat perkembangan dunia 

perikanan dan lahan basah 

 Selain hal-hal diatas kekakuan birokrasi 

juga menimbulkan beberapa masalah-

masalah lain dalam penggunaan air  

 

 



Untuk memperbaharui sistem dan 

meningkatkan produktivitas penggunaan 

air irigasi ini membutuhkan banyak 

perubahan yang meliputi : 

• Investasi fisik 

• Insentif ekonomi 

• Dan, perubahan institusional 

 

 



Kisah sukses Mali 

• Pada tahun 1970-an sistem Irigasi di Mali 

mengalami kekacauan akibat sistem birokrasi 

yang jelek 

• Pada awal tahun1980-an pemerintah Mali 

melakukan banyak perubahan 

• Dan hasilnya, Mali mampu meningkatkan hasil 

panen bahkan empat kali lipat hasil panen 



• Namun seringkali Kebijakan ekonomi membuat 

petani menentukan insentif dalam pemilihan 

teknologi dan water management practices  

• subsidi energi mendorong pertambangan air 

tanah dan penetapan harga air kanal 

mengarahkan petani untuk memilih tanaman 

yang efisien terhadap air 



• Subsidi untuk saluran irigasi, listrik, dan pupuk di 

India, penjaminan harga oleh badan pengadaan 

di India contohnya menyebabkan petani untuk 

memproduksi lebih banyak beras, gandum, dan 

tanaman bernilai rendah lainnya, menggunakan 

air  tidak secara intensif dan melakukan 

eksploitasi berlebihan terhadap air tanah 





• Menentukan biaya yang lebih realistis untuk air 

dan listrik tidak hanya akan membantu insentif 

untuk menggunakan air  secara efisien. namun 

juga akan memungkinkan lembaga-lembaga 

yang menyediakan sumber daya ini untuk dapat 

menutupi biaya oprasional dan biaya 

pemeliharaan, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

 



• Menerapkan biaya volumetrik untuk air irigasi 

telah menjadi hambatan di banyak negara-

negara berkembang 

• Teknologi inovatif dapat meningkatkan kualitas 

layanan irigasi dan memfasilitasi pemulihan 

biaya 



• Mengukur penggunaan air irigasi saat ini sangat 
mungkin dengan melakukan otomatisasi kanal 
atau menggunakan data satelit  

• Mengganti pengoprasian manual menjadi 
saluran kontrol otomatis dalam irigasi yang 
dilakukan Australia  mungkin dapat dilakukan di 
negara-negara berkembang 

• teknologi pengindraan jauh  dapat mengukur 
jumlah air dari permukaan tanah dan debit air 
yang dibutuhkan di sawah atau ladang 

• Meskipun menerapkan teknologi memerlukan 
investasi awal yang cukup besar, mereka bisa 
lebih efektif daripada solusi-solusi alternatif lain 

 

 



• reformasi ekonomi lain di luar sektor air yang 

mempengaruhi harga produk relatif sering 

memiliki pengaruh besar pada produktivitas air 

dalam pertanian. Contoh : daerah punjab di india 

terkenal karena eksploitasi berlebihan air tanah, 

harga dukungan minimal untuk beras 

meningkatkan daya tarik keuangan  pada 

tanaman yang memerlukan sedikit air. 



• Kebijakan perdagangan yang lebih liberal juga 

bisa mendorong spesialisasi produk secara 

effisien dengan kebutuhan air yang tinggi akan 

diimpor dari tempat yang memiki banyak sumber 

air, dan daerah langka air akan dikhususkan 

pada tanaman yang sedikit air dan tanaman 

bernilai jual tinggi. 



• reformasi di sektor perairan dan reformasi 

ekonomi yang lebih luas menjadi penting jika 

reformasi yang lebih luas mampu mengubah 

konstelasi kekuatan politik dan menghasilkan 

dukungan untuk  hal-hal yang terhambat dalam 

sektor perairan 



Using Water Markets When Water 

Rights Are Secure 

 
• Secara teoritis, pasar yang mengalokasikan 

air untuk beberapa sektor dan dalam skema 
irigasi merupakan instrumen ekonomis paling 
efisien untuk meningkatkan produktivitas air 

• Pasar air tradisional telah berkembang 
secara alami di bawah kontrol sosial dan 
infrastruktur hidrolik.misalnya, perdagangan 
air dalam sistem irigasi tradisional di Asia 
Selatan, atau perdagangan air tanah di 
Yordania dan Pakistan. 



• Namun, pasar tersebut tidak akan 
merelokasi air dalam skala besar di negara-
negara berkembang dalam waktu singkat 

• Sejauh ini, perdagangan air secara besar-
besaran hanya terbatas untuk negara-negara 
dengan kerangka kerja kelembagaan yang 
kuat dan hak atas air yang aman,seperti Chili 
dan Meksiko. 

• Perdagangan air online, terutama untuk 
petani dan pengguna perkotaan, sekarang 
ada di California 



• Pengalaman awal dengan pasar air resmi 

menunjukkan bahwa berbagai pendekatan 

mungkin diperlukan, tergantung pada institusi 

lokal, norma-norma budaya, kondisi hidrologi, 

dan kemampuan untuk mentransfer air jarak 

jauh. 

• Desain pasar air juga perlu memperhitungkan 

meningkatnya frekuensi kekeringan sebagai 

akibat dari perubahan iklim dan kemungkinan 

penjatahan air.  



• Hak atas air yang dianggap adil dan responsif 

terhadap kebutuhan semua pengguna air 

merupakan prasyarat bagi keberhasilan 

pengenalan pasar air. 

• Ketidaksetaraan dalam hak air sering tertanam 

dalam hak-hak tradisional air, distribusi hak atas 

tanah, dan akses ke irigasi 
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Greening The Green Revolution 

• High-Input farming terjadi melalui intensifikasi 

pada pertanian yg menggunakan irigasi dan 

optimalisasi area pertanian tadah hujan di 

perkotaan. Contoh: monocrops field, 

penggunaan pestisida, fertilizers, dan bibit 

unggul. 

• Konsekuensi Posotif: 

– Peningkatan produksi pertanian terutama 

makanan, tanpa adanya perluasan lahan. 



• Konsekuensi negatif: masalah lingkungan 

– Mismanagement penggunaan air untuk irigasi. 

– Polusi air 

– Kerusakan ekosistem karena nitrat berlebih dalam 
lahan. 

– Hewan lain yang secara tidak sengaja keracunan 
akibat pestisida 

– Menghancurkan lahan basah dan tumbuhnya alga 
secara tidak normal 

– Menurunkan nutrisi dan kesehatan tanah dalam 
jangka panjang 

– Menurunnya keanekaragaman hasil produksi 
pertanian daerah setempat 

 



• Solusi  dengan konsep revolusi hijau: 
– Para petani memerlukan bimbingan untuk 

dapat menyesuaikan sistem tanam-panen 
dan manajemen panen mereka sesuai 
dengan kondisi lokal. 

– Pembatasan penggunaan pestisida dan 
pupuk agar tidak merusak keseimbangan 
nutrisi tanah. 

– Memberikan pemahaman bagi petani untuk 
berproduksi pada level yang intensifikasi 
namun memikirkan dampak lingkungan dan 
suistainability. 
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Sistem peternakan yang Intensif 

• Pertumbuhan permintaan: daging, 

susu, dan telur yang berkembang 

pesat di dunia sedang berkembang. 

• Perubahan teknologi: pembibitan, 

nutrisi dan kesehatan ternak. 

• Hasilnya: lebih produktif, unit produksi 

yang lebih besar, integrasi pasar, 

pengurangan biaya pemasaran dan 

transportasi. 



Masalah: 

• Pergeseran produksi ternak dari desa 

ke pinggir perkotaan (sebagian asia) 

• Ancaman lingkungan polusi air dan 

tanah oleh limbah peternakan: 

nitrogen, fosfor, logam beracun 

(kadium, tembaga, dan zinc) 

• Penyebaran penyakit hewan dan 

tingginya kerugian ekonomi (populasi 

ternak dan manusia tinggal 

berdekatan) 



Solusi: 

• Identifikasi area melalui GIS. 

• Merelokasi ke area-area yang dalam 
pertimbangan lingkungan lebih 
mendukung. 

• Pembatasan besaran usaha peternakan 
(Norwegia). 

• Pembatasan kepadatan peternakan per 
lahan (Jerman). 

• Pengaturan jarak peternakan dengan 
sumber air (Brasil) 

 



Contoh: Manajmen peternakan pada sapi perah 

Pengelolaan limbah 

peternakan 



Memulihkan Area-area yang Kurang 

Menguntungkan dari Kemerosatan 

• Lahan pertanian yang berpotensi rendah 

karena faktor iklim, tanah, topografi yang 

buruk 

• Lahan pertanian yang memiliki potensi 

pertanian tinggi tetapi kurang di 

berdayakan karena terbatasnya akses 

ke infrastruktur, pasar 



Kemerosotan tanah 

• Dampak: Menurunkan produktifitas 

pertanian, terganggunya fungsi 

ekosistem. 

• Kemerosotan tanah paling parah 

terjadi di kaki pegunungan himalaya, 

lereng pegunungan andes, dataran 

tinggi afrika, china bagian selatan, 

Asia Tenggara, Tengah dan barat. 

 



Dehutanisasi 

• Penyebabnya: pembukaan lahan-

lahan baru untuk pertanian. 

• Dehutanisasi yang berlangsung cepat 

di Amazon, Afrika Barat, Asia 

tenggara. 

• Solusi: Intensifikasi pertanian 

(Filipina) 



Titik terparah dehutanisasi umumnya terdapat di kawasan tropis 



Solusi 

dehutanisasi: 

 

   Intensifikasi 
pertanian  

 

 

 

 

 

Keberpihakan pada 
petani; subsidi, 
dukungan sosial 
politik dll. 

 

“tidak ada negara 
yang   bisa bertahan 
tanpa sektor 
PERTANIAN” (petani 
pulau lombok) 
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Pembayaran Atas Jasa-Jasa Lingkungan 

• Pertanian di kedua daerah yang kurang 
menguntungkan maupun yang berpotensi tinggi 
menghasilkan berbagai jasa lingkungan yang 
berharga, seperti penyerapan karbon, 
menyimpan keanekaragaman hayati, mengatur 
aliran air, dan menyediakan air bersih hilir, tetapi 
para petani tidak mendapat kompensasi untuk 
penyediaan layanan ini. 

• Intinya adalah bahwa jika masyarakat ingin 
petani untuk melakukan praktik-praktik 
pengelolaan sumber daya alam yang memiliki 
manfaat ke luar pertanian, masyarakat perlu 
untuk mengkompensasi mereka. 



• PES adalah pendekatan berbasis pasar 

untuk perlindungan berdasarkan 2 prinsip 

bahwa mereka yang mendapatkan manfaat 

dari jasa lingkungan (seperti pengguna air 

bersih) harus membayar untuk si pemberi 

jasa, dan orang-orang yang menghasilkan 

jasa tersebut harus disediakan 

kompensasi. 

 



• Ada minat yang sangat kuat dalam program PES 

dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di 

Amerika Latin. Kosta Rika memiliki program 

tertua, yang dibuat pada tahun 1997, yang pada 

akhir tahun 2005 membayar untuk konservasi 

hutan di sekitar 270.000 hektar, atau sekitar 10 

persen dari luas hutan. Meksiko menciptakan 

program serupa pada tahun 2002, dan pada 

akhir tahun 2005 itu membayar untuk konservasi 

sekitar 540.000 hektar (atau sekitar 1 persen dari 

luas hutan). 



• Kebanyakan skema PES di negara 
berkembang telah berfokus pada 
mempertahankan hutan, namun berkembang 
untuk diterapkan pendekatan ini ke daerah-
daerah pertanian. 

• Sebuah proyek percontohan di lapangan 
yang rusak di Kolombia, Kosta Rika, dan 
Nikaragua telah menyebabkan perubahan 
substansial dalam penggunaan lahan, 
padang rumput yang rusak berubah menjadi 
sistem peternakan hutan (di mana pohon-
pohon dan ternak yang diproduksi bersama-
sama). 

• Meskipun praktek mahal dan teknis yang 
sulit, rumah tangga miskin secara aktif 
berpartisipasi. 





• Pengguna air merupakan sumber yang 

paling signifikan saat ini pendanaan untuk 

skema PES, terutama melalui desentralisasi, 

skema spesifik DAS, tetapi juga melalui 

program nasional (seperti di Meksiko). 

• Pengguna air membayar untuk konservasi 

DAS melalui mekanisme PES adalah sistem 

pasokan air domestik, produsen listrik tenaga 

air, sistem irigasi, dan pembotolan. 



• Proyek The Scolel Té di wilayah Chiapas 
Meksiko memobilisasi komunitas lokal dan 
organisasi petani untuk mengkomersilkan 
karbon melalui agroforestry. Dari harga jual 
sebesar $3.30 per ton karbon dioksida, 60 
persen pergi langsung ke petani, 
meningkatkan pendapatan keluarga lokal 
'dengan rata-rata $300 sampai $1.800 per 
tahun. Tetapi banyak kendala, termasuk 
biaya transaksi yang tinggi (40 persen dalam 
kasus ini) dan kebutuhan untuk 
mengkoordinasikan kegiatan dari banyak 
petani kecil untuk menghasilkan jumlah yang 
berarti untuk penyerapan karbon, batas 
partisipasi petani kecil di pasar ini. 



• Jika skema pembayaran yang akan digunakan 

lebih luas, mereka harus memastikan bahwa 

basis pendanaan yang berkelanjutan untuk 

jangka panjang, langsung terhubung pengguna 

jasa dan penyedia. Ini lebih mudah ketika ada 

hanya satu atau dua pengguna jasa besar 

dengan lingkungan yg cukup jelas dan ketika 

sebab dan akibat antara kegiatan pertanian dan 

hasil lingkungan cukup dipahami dengan baik. 



Kesimpulan  

• Sejak KTT Bumi 1992 di Rio, secara umum 

diterima bahwa agenda pertanian dan 

lingkungan tidak dapat dipisahkan. Degradasi 

sumber daya alam mengikis dasar untuk 

produksi pertanian dan meningkatkan 

kerentanan terhadap risiko, memaksakan 

kerugian ekonomi yang tinggi dari penggunaan 

berkelanjutan sumber daya alam. 



• Pertanian untuk agenda pembangunan tidak 

akan berhasil tanpa penggunaan yang lebih 

berkelanjutan sumber daya alam air, hutan, 

konservasi tanah, tanaman dan varietas 

genetik beragam hewan, dan jasa ekosistem 

lainnya. 

• Besarnya dampak lingkungan di pertanian 

pada sumber daya alam tetap meresap, tetapi 

ada banyak kesempatan untuk mengurangi 

itu. 



• Teknologi yang lebih baik dan cara yang lebih 

baik dalam mengelola air dan input pertanian 

modern sekarang tersedia untuk membuat 

pertanian intensif lebih berkelanjutan. 

• Peran Pertanian merupakan pusat mitigasi 

perubahan iklim dan perlindungan 

keanekaragaman hayati, serta pembiayaan 

karbon dapat menjadi sumber penting 

pendanaan untuk barang-barang publik. 



Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

di Sektor Pertanian 

• Perubahan iklim akan memiliki konsekuensi 

yang luas untuk pertanian yang tidak 

proporsional akan mempengaruhi si miskin. 

Resiko yang lebih besar dari kegagalan panen 

dan kematian ternak sudah memaksakan 

kerugian ekonomi dan merusak keamanan 

makanan dan mereka akan mendapatkan jauh 

lebih parah pemanasan global terus berlanjut.  



• Langkah-langkah adaptasi yang diperlukan 

segera untuk mengurangi dampak negatif 

perubahan iklim, difasilitasi oleh aksi 

internasional dan perencanaan strategis negara. 

Sebagai sumber utama gas rumah kaca (GRK), 

pertanian juga memiliki potensi yang belum 

dimanfaatkan banyak untuk mengurangi emisi 

melalui pengurangan deforestasi dan perubahan 

penggunaan lahan dan praktek pertanian. Tapi 

untuk ini akan dicapai, mekanisme pendanaan 

karbon global saat ini perlu diubah. 



• Dampak perubahan iklim pada pertanian dapat 
menghancurkan di banyak daerah. 

• Bukti ilmiah tentang keseriusan ancaman iklim 
terhadap pertanian sekarang jelas, namun 
besarnya belum diketahui dengan pasti karena 
interaksi yang kompleks dan proses umpan balik 
dalam ekosistem dan ekonomi. 

• Di bawah moderat ke menengah perkiraan 
kenaikan suhu global (1-3 ° C), model iklim 
tanaman memprediksi dampak yang kecil pada 
produksi pertanian global karena dampak negatif di 
negara-negara tropis dan berkembang sebagian 
besar diimbangi oleh keuntungan di negara-negara 
beriklim sedang dan sebagian besar industri. 

 



• Untuk peningkatan suhu di atas 3 ° C, 

kehilangan hasil yang diharapkan terjadi di 

mana-mana dan menjadi parah di daerah tropis. 

 

• Ini adalah perkiraan konservatif karena mereka 

tidak mempertimbangkan kerugian tanaman dan 

ternak yang timbul dari kekeringan lebih intens 

dan banjir, perubahan limpasan air permukaan, 

dan efek ambang batas dalam respon 

pertumbuhan tanaman terhadap perubahan 

suhu. 

 



• Adaptasi sistem pertanian terhadap perubahan 

iklim sangat mendesak karena dampaknya 

sudah jelas dan tren akan berlanjut bahkan jika 

emisi emisi gas rumah kaca yang stabil pada 

level saat ini. 

 

• Petani sudah beradaptasi. Menurut data survei 

terbaru dari 11 negara Afrika, mereka 

menanam berbagai varietas tanaman yang 

sama, mengubah tanggal penanaman, dan 

beradaptasi praktek untuk musim tanam 

pendek. 

 

• . 

 



• Di negara-negara dengan keterbatasan 

sumberdaya yang parah, para petani tidak akan 

mampu beradaptasi dengan perubahan iklim 

tanpa bantuan dari luar. 

 

• Sektor publik dapat memfasilitasi adaptasi 

melalui langkah-langkah seperti tanaman dan 

ternak asuransi, jaring pengaman, dan penelitian 

dan diseminasi-, banjir tanaman tahan panas, 

dan kekeringan 



• Informasi iklim yang lebih baik adalah cara lain 
yang berpotensi keefektifan biaya beradaptasi 
dengan perubahan iklim. 

 

• Semakin besar ketidakpastian dari perubahan 
iklim dapat menjadi yang terbaik diatasi melalui 
perencanaan kemungkinan lintas sektor. 

 

• Biaya beradaptasi dengan perubahan iklim 
diperkirakan puluhan miliar dolar dalam negara-
negara berkembang jauh melebihi sumber daya 
yang tersedia, yang membutuhkan transfer yang 
signifikan dari negara-negara industri. 



• Ternak dan tanaman mengeluarkan CO2, 

metana, nitrous oxide, dan gas lainnya, 

membuat pertanian menjadi sumber utama 

emisi gas rumah kaca. 

 

• Pertanian menyumbang sekitar setengah dari 

emisi global dari dua noncarbon gas rumah 

kaca dioksida paling ampuh: nitrous oxide dan 

metana. 

 

• Emisi karbon dioksida dari perubahan 

penggunaan lahan pertanian dapat dikurangi 

dengan memperlambat deforestasi. 

 



• Pendekatan yang menjanjikan lainnya adalah 

perubahan dalam pengelolaan lahan pertanian 

(konservasi pengolahan tanah, agroforestry, dan 

rehabilitasi tanaman terdegradasi dan padang 

rumput), keseluruhan perbaikan gizi dan 

genetika ternak ruminansia, penyimpanan dan 

teknologi penangkapan untuk pupuk, dan 

konversi dari emisi menjadi biogas. 

 

 



• Sifat publik yang baik dari penelitian di bidang ini 

menjamin dukungan internasional untuk solusi 

inovatif hemat biaya untuk mengurangi emisi 

dari hewan ternak dan sawah, misalnya, oleh 

pemuliaan varietas tanaman rendah emisi dan 

keturunan hewan dengan menggunakan 

bioteknologi canggih. 

 

• Munculnya pasar untuk emisi karbon 

perdagangan menawarkan kemungkinan baru 

untuk pertanian untuk mendapatkan keuntungan 

dari penggunaan lahan yang menyerap karbon. 

 

 

 

 



• Negosiasi untuk periode setelah 2012 harus 

memperbaiki cacat besar ini. 

 

• Untuk mitigasi, perjanjian iklim di masa depan 

akan memerlukan struktur insentif yang lebih 

baik untuk mendorong partisipasi penuh dan 

kepatuhan 



L/O/G/O 

Thank You! 


