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A b s t r a k 
 
     Pertumbuhan populasi penduduk yang sangat pesat membutuhkan peningkatan suply 
pangan yang besar pula.  Masalah-masalah makin sempitnya lahan pertanian dan gangguan 
hama, penyakit maupun gulma menyebabkan menurunnya produksi pangan. 
     Teknologi baru yang telah banyak diterapkan dalam pemuliaan tanaman seperti kultur 
jaringan dan DNA rekombinan merupakan teknologi yang memberikan harapan untuk 
memenuhi kebutuhan pangan di masa depan.  Perkembangan bio-teknologi ini maju sangat 
pesat dengan banyaknya penelitian yang dilakukan di pusat-pusat penelitian di luar negeri 
maupun di Indonesia. 
     Tanaman transgenik yang merupakan salah satu produk bioteknologi yang meng-
untungkan di sisi peningkatan kuantitas, kualitas maupun keamanan lingkungan, tetapi juga 
menimbulkan pro dan kontra baik di negara-negara penghasil produk bioteknologi tersebut 
maupun negara pemakai.  
 
Kata kunci :  tanaman transgenik, kebutuhan pangan, pro/kontra 
 
 
 
Pendahuluan 

     Thomas Robert Malthus, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris pada tahun 1798, 

menulis tentang pertumbuhan populasi manusia. Ia menyebutkan bahwa pertambahan jumlah 

manusia mengikuti deret ukur (2, 4, 8,….),  sedangkan makanan yang tersedia bertambah 

seperti deret hitung (1, 2, 3,….. ). Dari hasil pemikirannya ia dapat meramal bahwa suatu 

waktu kelak penduduk dunia ini akan banyak yang menderita kelaparan. Hal itu terbukti dari 

beberapa catatan bahwa sampai dengan menjelang memasuki abad ke 21  masih sangat banyak 

manusia yang menderita kelaparan, walaupun tidak sedikit penelitian-penelitian di bidang 

pertanian yang berhasil meningkatkan produksi maupun kualitas pangan. Namun, kebutuhan 

pangan dan gizi sebagian penduduk dunia terutama di negara-negara berkembang belum dapat 

tercukupi karena banyaknya faktor yang menyebabkan menurunnya produksi pertanian per 

kapita.  Penyebab utama penurunan produksi pangan adalah makin berkurangnya lahan subur 

yang dapat ditanami, gangguan  hama, penyakit, gulma dan pengaruh lingkungan yang kurang 

menguntungkan serta adanya bencana alam yang tidak terduga..   
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     Usaha peningkatan pangan dengan revolusi hijau yang sudah pernah digalakkan sekitar 

tahun seribu sembilan ratus enampuluhan, merupakan usaha untuk mencukupi kebutuhan 

pangan, tetapi usaha ini tidak dapat bertahan lama.  Permasalahannya adalah karena dampak 

yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi baru pada masa tersebut.  Lahan-lahan subur 

banyak yang rusak karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan pada kurun 

waktu yang cukup lama. 

     Pemuliaan sebagai teknologi konvensional dan kultur jaringan untuk menghasilkan jenis-

jenis tanaman yang unggul sudah banyak dilakukan. Penelitian di bidang ini umumnya 

terbatas pada tanaman-tanaman yang berumur pendek, walaupun untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan memerlukan waktu yang cukup lama.  

     Kemajuan di bidang biologi molekuler membuka jalan menuju ke teknologi yang lebih 

canggih yang disebut bioteknologi, dimana salah satu keunggulannya adalah dapat mengubah 

sifat organisme menjadi memiliki sifat baru yang sesuai dengan keinginan “pencipta”nya.  

Perkembangan bioteknologi sekarang telah sampai pada tahap pemasaran GEP (Genetically 

Engineered Plants) yang lebih dikenal dengan tanaman transgenik.  Tanaman yang diperoleh 

melalui teknologi DNA-rekombinan ini diarahkan untuk menjadi tanaman yang memilikki 

produksi dan nilai gizi yang tinggi, tahan terhadap hama, penyakit dan gulma serta stress 

lingkungan. Melihat potensi yang dimilikki tanaman transgenik, diharapkan masalah-masalah 

keterpurukan pangan terutama di negara-negara berkembang dapat diselesaikan.   

     Menurut International Service for Acquisition of Agribiotech Aplication (ISAAA), tanaman 

transgenik adalah tanaman yang mengandung gen yang disisipkan secara artifisial, tidak 

melalui penyerbukan. Proses ini dilakukan secara bioteknologi yang memungkinkan peneliti 

melakukan pemuliaan tanaman lebih cepat dibandingkan melakukan rekayasa genetika secara 

konvensional 

     Tanaman transgenik seperti juga tanaman hasil penangkaran yang dilakukan secara 

konvensional, tetap mempunyai resiko, perlu manajemen yag teliti terhadap kemungkinan-

kemungkinan resiko yang akan terjadi sebelum tanaman hasil biotekonolgi ini diperkenalkan 

kepada masyarakat luas. Tekonologi apa saja pasti ada sisi positip dan sisi negatif.  Semakin 

maju ilmu itu, semakin rumit bahayanya. Di negara-negara yang mengembangkan rekayasa 

genetika, di situ kritiknya juga sangat kuat.  Yang penting dalam pemanfaatan teknologi baru 

adalah screening, supaya tidak menimbulkan dampak yang merugikan pada lingkungan dan 

masayarakat pemakai khususnya.  
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Pembahasan 

     Ada beberapa cara untuk memperoleh tanaman yang bersifat unggul, yang pertama adalah 

dengan persilangan seksual dari dua tanaman yang akan digabungkan sifat-sifat baiknya.  Cara 

ini membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk tanaman-tanaman berumur panjang. 

Masalah lainnya adalah adanya gen-linkage, yang menyebabkan sifat baik yang diinginkan 

tidak dapat dipisahkan dengan sifat lainnya yang bukan target yang dituju.  Cara kedua adalah 

dengan hibridisasi somatik, yaitu fusi sel dari tanaman-tanaman yang masih mempunyai 

hubungan kekerabatan, walaupun hubungan kekerabatan itu jauh, tetapi mempunyai masalah 

dalam proses persilangan yang normal. Melalui hibridisasi somatik, diharapkan sifat-sifat 

unggul dari dua tanaman tanaman induk yang menjadi sumber sel yang difusikan dapat 

digabungkan. Tanaman hibrida somatik ini biasanya steril, atau kalaupun menghasilkan biji 

bukan merupakan biji viable. Tanaman unggul yang dihasilkan melalui cara pertama dan ke 

dua, biasanya tidak diperbanyak melalui biji, tetapi secara in vitro, supaya nilai unggul yang 

sudah didapat melalui proses yang panjang dan cukup rumi itu tidak hilang. 

     Cara memperoleh tanaman unggul lainnya adalah dengan teknologi DNA-rekombinan, 

yaitu mentransfer gen dari dari suatu organisme ke dalam organisme lainnya yang belum tentu 

mempunyai hubungan kekerabatan dekat. Organisme yang diperoleh dengan cara ini disebut 

organisme transgenik.   Tanaman transgenik merupakan tanaman yang mengandung gen asing 

di dalam genomnya. Gen asing yang disebut transgene ini dapat berasal dari tanaman lain 

yang tidak sejenis,  dari hewan atau mikroorganisme lain yang membawa sifat tertentu, yang 

tidak dimiliki tanaman inang.   

    Transgene yang banyak dipakai untuk menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama 

adalah gen Bt yang berasal dari bakteri tanah Bacillus thuringiensis. Gen ini dapat 

menghasilkan protein yang mampu membunuh serangga Lepidoptera. Tanaman yang 

mengandung gen Bt tidak disukai serangga, sehingga mengurangi penggunaan insektisida 

selama proses pertumbuhan tanaman.  Tanaman-tanaman transgenik dengan gen Bt yang 

sudah diuji coba antara lain tanaman padi, jagung, kentang dll. 

     Macam-macam gen lainnya yang potensial untuk menjadi transgene, dan sedang diteliti 

dan akan dikembangkan antara lain : 

1. gen yang berasal dari tanaman padi liar atau jamur tertentu yang tahan terhadap 

salinitas 
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2. gen dari jamur tertentu yang mengeluarkan enzim trehalose, yang menyebabkan 

tanaman tahan terhadap kekeringan 

3. gen-gen yang berperanan dalam biosintesis beta karoten, yang dapat menghasilkan 

tanaman transgenik (sudah dicoba pada tanaman padi) yang mengandung vit A 

4. gen EPSP  dari strain E. coli yang tahan terhadap glyphosat, yaitu senyawa aktif 

herbisida, yang dapat menghambat kerja ensim kloroplast. 

5. gen yang dapat mengatur produksi lipid dan karbohidrat pada tanaman gandum 

6. gen yang mengkode protein yang mempunyai nilai terapeutik. Untuk tanaman yang 

menghasilkan biji yang mengandung protein, seperti kedele dan jagung 

7. gen yang dapat memperlambat proses pemasakan, sehingga dapat disimpan dalam 

waktu yang lebih lama 

8. gen yang dapat meningkatkan kandungan pektin, misalnya untuk tanaman tomat yang  

buahnya akan dipakai untuk saus tomat atau pasta. 

 

       Trangene dapat dimasukkan ke dalam sel inang melalui transformasi (menggunakan 

vektor plasmid) atau transfeksi (menggunakan vektor virus). Secara sederhana tahap perakitan 

tanaman transgenik adalah sebagai berikut : 

1. isolasi gen atau DNA target dari organisme tertentu yang mempunyai sifat spesifik  

2. ligasi DNA target ke dalam vektor sehingga terbentuk DNA rekombinan 

3. transformasi vektor (DNA rekombinan) ke dalam bakteri tertentu dengan tujuan untuk 

memperbanyak kopi DNA rekombinan 

4. penyisipan vektor dengan DNA target ke dalam sel tanaman yang dikehendaki yang 

tidak mempunyai sifat tersebut 

Pemeliharaan sel transgene dilakukan secara in-vitro, untuk memudahkan organogenesis atau 

embriogenesis dari sel, sehingga diperoleh tanaman utuh yang membawa sifat baru yang 

belum dimiliki sebelumnya. Bagan proses pembuatan tanaman transgenik dapat dilihat pada  
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Gambar 1. 

 
     Beberapa kekuatiran muncul pada masyarakat akan dampak yang mungkin terjadi karena 

mengkonsumsi bahan pangan transgenik. Diantaranya adalah terhadap tanaman transgenik 

yang mengandung gen Bt, seperti tanaman jagung, padi dsb.. Tanaman transgenik dengan gen 

Bt ini menghasilkan racun yang dapat mematikan serangga yang memakan bagian tanaman 

tersebut.  Bagaimana dengan manusia yang juga mengkonsumsi hasil panen tanaman 

tersebut?.  Menurut hasil penelitian, gen Bt hanya akan bekerja secara aktif dan bersifat racun 

apabila ada reseptor di dalam usus serangga dari golongan yang sesuai dengan virulensinya. 

Ada beberapa macam gen Bt, yaitu gen cry I,   yang dapat  meracuni serangga Lepidoptera, 

sedangkan gen cry III, hanya untuk serangga Coleoptera.  Usus serangga mempunyai pH basa 
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sedangkan manusia mempunyai pH asam, sehingga usus manusia tidak dapat merespons kerja 

dari gen Bt. 

     Kekuatiran juga muncul akan kemungkinan perubahan tanaman transgenik menjadi gulma.  

Salah satu ciri gulma adala bijinya mempunyai masa dormasi yang panjang, penyebaran biji 

yang sangat luas, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat beragam.  Ciri-ciri ini 

tidak dimiliki oleh tanaman budidaya, yang telah melalui seleksi yang cukup panjang.  

Sehingga penyisipan satu gen saja seperti gen Bt, tidak akan menyebabkan tanaman budidaya 

hasil rekayasa genetik ini menjadi gulma. 

      Kekuatiran terhadap produk bioteknologi modern memang wajar, terutama konsumen 

yang sangat awam dengan proses terbentuknya produk tersebut. Sehingga kekuatiran yang 

timbul di masyarakat perlu dijelaskan dengan dasar hasil penelitian uji coba yang pernah 

dilakukan. 

 

Penutup 

     Dunia selalu menghadapi masalah pangan. Usaha–usaha peningkatan produksi dan kualitas 

pangan selalu dilakukan melalui penelitian-penelitian. Tetapi masalah pangan tersebut tetap 

menjadi beban yang harus diatasi.  

     Bioteknologi modern yang akhir-akhir ini berkembang pesat merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi masalah pangan dan pemenuhan gizi terutama masyarakat di negara 

berkembang.   Melalui teknologi baru ini memungkinkan terjadi perubahan dalam produksi 

pangan secara konvensional.  Pemanfaatan teknologi baru harus melalui tahap ujicoba, supaya 

tidak berdampak negatif terhadap ekonomi, sosial dan budaya.  Pemerintah sendiri telah 

mengeluarkan Surat Keputusan bersama antara Kementerian yang terkait, yang mengatur 

damn mengawasi tentang keamanan hayati dan keamanan pangan pemanfaatan produk 

pertanian hasil rekayasa genetika. Tetapi surat keputusan ini belum diikuti dengan pelabelan 

pada makanan yang menggunakan produk bioteknologi dan sudah beredar di pasaran 

Indonesia.  Petani tradisional perlu diperhatikan dan dilibatkan dalam pelaksanaan 

pemanfaatan bioteknologi baru dengan pemberian bantuan modal atau peraturan pemerintah, 

supaya petani-petani berdasi yang memiliki modal besar tidak menyebabkan petani tradisional 

yang hanya mempunyai modal kecil merasa tersingkir.   

     Potensi dari tanaman transgenik yang menjanjikan memang diperlukan tetapi perlu 

ditanggapi secara bijaksana dan tidak emosional 
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