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' X  hung/y person is an angry and dangerous person. It is in all our 
interesb to take away the cause of this anger." 

-Presi&t Olusegun Obasanjo of NQeria, The Guardian, 
June 23,21705 (UK) 

Baru saja, tanggal 14 Oktober 2007, Komite Nobel di Oslo Nowegia 
mengumumkan peraih hadiah Nobel Perdamaian 2007. Nobel 
Perdamian 2007 ini diraih secara bersama oleh mantan Wakil Presiden 
AS Al Gore dan Panel Antar Pemerintahan PBB tentang Perubahan lklim 
(Infergovemtal Panel on Climate Change; IPCC). Al Gore dan I PCG 
dipilih sebagai peraih Nobel Perdamaian 2007 berkat kegigihannya 
mengkampanyekan soal pentingnya dunia memkrikan respon yang 
bertanggungjawab tenbng perubahan iklim atau pemanasan global. 

Pengumurnan peraih Nobel perdamaian ini istimewa; paling tidak 
karena dua hal. Pertama, ternyata keputusan Kornite Nobel ini 
mengundang kontroversi; karena menurut sebagian tokoh dunia, Nobel 
Perdamaian biasanya dipertuntukkan bagi omng yang bekerja keras 
menciptakan "persaudaraan" antarbangsa. Kedua, pengumuman ini 
dilakukan hanya dua hari sebelum Hari Pangan Sedunia yang jatuh 
pada tanggal 16 Okt~ber 2007, dirnana tahun ini terna yang diangkat 
adalah Hak atas Pangan (the Right to Food), 

Disinilah letak kesitirnewaan itu, pangan ternyata menjadi jawaban 
siginifikan tentang hubungan antara perubahan iklimlpemanasan global 
dan perdamaian dunia. 

Kriteria yang dipakai oleh Komite Nobel untuk mementukan Al Gore 
dan IPCC sebagai peraih Nobel Perdamaian 2007 anatara lain adalah 
bahwa perubahan ikiim berkaitan erat dengan kekeringan, banjir, dan 
naiknya permukaan iaut. Situasi ini mengancam kondisi kehidupan di 
seluruh dunia serta mendorong migrasi massa dan meningkatkan 
resiko perang. 
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Alfred Bernhard Nobel menghendaki ' bahwa peraih hadiah Nobel 
hendaknya "sha/f have conferred the greatest benefit on mankind", 
Dlskusi dan perdebatan sengit mestinya tejadi ketika Kamite Nobel 
rnencoba mengidentifikasi the greatest benefi on mankind dan 
sekaligus menentukan peraih Nobel Perdamaian 2007 kali ini; bahkan 
dengan antisipasi adanya pro dan kontra. Syukur bahwa Komite Nobel 
akhirnya memutuskan bahwa upaya rnendasar seperti membangun 
kesadaran dan penanggulangan tentang perubahan iklim sebagai suatu 
isu yang erat kaitan dengan perdamaian dunia. 

Salah satu obsesi dan semangat Alfred Nobel memang "to promote 
brotherhood amng the nationsf'. Narnun demi kian, perdamaian tida k 
bisa dibangun dengan perut kosong alias lapar. Hal ini dikemukakan 
peraih Nobel Perdamaian tahun 1949; yaitu Lord John Boyd Orr, 
DireMur Jendral pertama Badan Pertanian Dunia (Food and Agriculfure 
Organization) yang meyakini bahwa "You can't build peace on empty 
sfomachs. I" 

Pada tahun 1970, Nobel Perdamaian diberikan Dr. Norman Ernest 
Borlaug, yang dianggap bejasa dalam mengembangkan teknologi 
pemnian di berbagai dunia sehingga berhasil meningkatkan produksi 
pangan dunia. Ketika pada tahun 1970 itu, Komite Nobel juga telah 
menekankan bahwa penghargaan ini diberikan kepada ilmuwan yang 
mempefluangkan dan membantu memberikan pangan bagi penduduk 
yang la par; dengan harapan bahwa 'wovidng bread will also give the 
world peace': 

Walaupun semangat Alfred Nobel memang "to promote brotherhood 
among the nations":amun secara sadar Nobel menekankan 
pentingnya hubungan antara perdamaian dan pangan. Upaya 
membangun perdamaian harus disertai dengan usaha 
mengurangi/menghapuskan kelaparan. "I would rather take care of 
the stomachs of f i e  living than the glory of the depaeed in the form of 
monumenfs",emikian ungkapan Nobel. Hal ini sesuai dengan 
ungkapan dari Presiden Nigeria, Olusegun Obasanjo (2005) di awal 
tulisan ini. Dan, untuk menjaga perdamaian dunia, maka kelaparan 
yang menjadi penyebab "kemarahan" yang mengancam perdamaian 
harus dikurangi atau bahkan dihapuskan. 
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Pernanamn Global dan Pangan 

Pemanasan global erat berkait dengan kekeringan, banjir, dan naiknya 
prmukaan laut. Berbagai sinario dicoba untuk dikembangkan dalam 
rangka mengantisipasi pemanasan global ini. Data dan angka-angka 
rarnalan ini menunjukkan bahwa pemanasan global berpengaruh pada 
menurunnya kemampuan dunia untuk memproduksi pangan bagi 
pnduduknya. 

krbagai penelitian telah rnemperkirakan bahwa pemanasan global 
akan menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan. Lebih 
la@ut, kebanyakan negara berkembang -banyak diantara mereka 
berada pada dataran rendah- akan mengalami penurunan produktivitas 
yang lebih tajam. Hal ini disebabkan karena pemanasan global akan 
memberikan pengaruh kenaikan suhu dan juga cekarnan air yang lebih 
besar bagi daerah di dataran rendah daripada di dataran yang lebih 
tinggi, sehingga memicu penurunan produktivitas pertanian secara 
lebuih nyata. 

Pemanasan global juga akan menyebabkan kondisi dan perubahan 
iklirn yang ekstrim. Perubahan pola iklirn ini bisa menyebabkan 
tanaman lebih rentan terserang infeksi, infestasi hama, dan gangguan 
giuma. Hal ini tyentunya tidak hanya ahan menurunkan hasil, tetapi 
juga mengajak petani untuk lenbih banyak menggunakan pestisida dan 
herbisida yang tidak saja mahal, tetapi juga beresiko bagi lingkungan. 

Apa akibatnya? Peningkatan suhu global dapat secara nyata 
menurunkan hasil pertanian padi -pangan pokok bagi kebanyakan 
negara bekrmbang; terutama Indonesia. Peneliti di International Rice 
Research Institute (IRRI), Filippina, dengan menggunakan data 
produktivitas pertanian padi dan ikiim iokal dari tahun 1979 sampai 
2003, telah menunjukkan hubungan langsung dari pemanasan global 
ini pada prtanian padi. Diketahui bahwa hasil pertanian padi mengalai 
pnurunan lebih dari 10% jika suhu udara malam hari pada musim 
kering meningkat dengan 1.10 Celsius. Lebih lanjut, menurut Kenneth 
Gassman, salah satu peneliti IRRI tersebut, persawahan padi di dataran 
rendah tropika dan subtripika di kebanyakan Asia -yang merupakan 
daerah pemasok lebih dari 50 O/O beras dunia- penurunan produksi padi 
akan sangat dipengaruhi oleh pemanasan global. 
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Walaupun disadari bahwa pngaruh pemanasan global pada 
produktivitas pertanian masih belum jelas benar; namun indikasi 
menunjukkan bahwa pemanasan global akan memberikan 
permasalahan yang tidak ringan bagi dunia untuk memenuhi 
kebutuhan pangan penduduknya. Kesulitan ini akan menjadi lebih 
besar bagi negara berkembang; yang kebanyak berada di dataran 
rendah. Ancaman kenaikan permukaan laut pada daerah persawahan 
p d i  subur di dataran rendah juga sangat nyab; misainya saja di 
daerah delta di Vietnam. 

Melihat kondisi lingkungan pada umurnnya dan khususnya kondisi 
pemenuhan kecukupan pangan di Indonesia (lihat Pangan sebagai Wak 
Asasi, KONTAN, Wlnglgrm III, Bktober 2007); ditambah dengan 
tekanan konversi lahan sawah ke peruntukan non-sawah yang cukup 
tinggi, maka permasalahan pemanasan global dan pangan ini bisa jadi 
merupakan tantangan terbesar Indonesia; khususnya dalam rangka 
pnjaminan ketersediaan pangan bagi lebih dari 220 juta penduduknya. 

Dengan momentum Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim yang akan 
diadakan di Nusa Dua Bali, bnggal 13-14 Desernber; hendaknya juga 
digunakan Indonesia untuk melakukan penataan ke dalam; tentang 
perlunya segera disusun sinario nasional untuk mengantisipasi 
kemungkinan tegadinya ancaman ketersediaan pangan nasional; dalam 
rangka membangun ketahanan pangan -dan tentunya perdamaian 
Indonesia. 


