
PEMANASAN GLOBAL



APA ITU GLOBAL WARMING ???



 Pemanasan global bisa diartikan sebagai 
menghangatnya permukaan Bumi selama beberapa 
kurun waktu. Atau kejadian meningkatnya 
temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan 
Bumi.

 Proses alam yang normal tersebut menjadi tidak 
sehat sejak manusia memasuki proses industri. 
Manusia mulai melakukan pembakaran batu bara 
dan migas untuk menghasilkan bahan bakar dan 
listrik. Pembakaran energi dari Bumi ini ternyata 
menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida. 
Otomatis, kadar lapisan gas rumah kaca yang 
menahan dan memantulkan kembali udara panas ke 
Bumi menjadi semakin banyak. 



BAGAIMANA GLOBAL WARMING TERJADI??



BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB MEMPARAHNYA

GLOBAL WARMING

 Gas CO2 di atmosfer yang terus meningkat 

akibat emisi gas. Seperti asap kendaraan 

bermotor dan asap dari industri-industri besar 

seperti pabrik.

 Pembabatan hutan,(karena tanaman diyakini 

dapat menetralkan gas CO2 yang berada si 

udara.)



PROSES EFFEK RUMAH KACA (GREENHOUSE 

EFFECT)







PROSES GLOBAL WARMING



DAMPAK GLOBAL WARMING

 Suhu di bumi meningkat
drastis

 Kebakaran hutan

 Kalau terus dibiarkan
kutub akan mencair dan
akan berdampak
meningginya permukaan
air laut di bumi.

 Naiknya permukaan air 
laut bisa menyebabkan
tenggelamnya pulau atau
bahkan benua!!



 Tabel suhu di bumi dalam beberapa dekade terakhir
memperlihatkan peningkatan suhu di tahun 2000-
sekarang merupakan yang terparah



SOLUSI

 Kurangi emisi buangan terutama di negara-negara 

maju.

 Hentikan pembabatan hutan dan galakan reboisasi.

 Kurangi penggunaan bahan kimia yang 

membahayakan ozon seperti ac.

 Drive smart, mempergunakan bahan bakar ramah 

lingkungan.

 Menghemat penggunaan pembakaran bahan bakar 

fosil, seperti menghemat bensin, pemakaian listrik, 

dll.



REAKSI DUNIA

 Penyelenggaraan konfrensi tentang perubahan
iklim (seperti baru-baru ini di bali)

 Munculnya kelompok yang peduli terhadap
lingkungan di seluruh dunia seperni Green 
peace.

 Negara-negara maju mulai memberlakukan
undang-undang tentang pengurangan emisi gas 
berbahaya.

 Penggunaan energi alternatif yang ramah
lingkungan seperti kendaraan bertenaga surya



UPAYA PEMERINTAH RI

 Diselenggarakannya rapat koordinasi 

pemanasan global yang membahas perlunya 

penanggulangan dampak pemanasan global dari 

mulai sekarang.

 Pelestarian hutan-hutan dan penanaman kembali 

pohon- pohon di Indonesia yang merupakan salah 

satu dari paru-paru dunia

 Pengurangan emisi gas terutama pada pabrik-

pabrik industri besar.

 Menggalakan penggunaan sepeda, dll.



KONTROVERSI MENGENAI GLOBAL WARMING

 Banyak orang mengatakan bahwa global 

warming itu hanya dikarenakan perubahan 

suhu alami

 Global warming merupakan fenomena alam 

yang disebut “itu sudah biasa”.

 Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa 

perubahan ini pernah terjadi sebelumnya, dan 

ketika saat ini terjadi itu merupakan hal yang 

biasa saja.



 Mencairnya es yang terbentuk sejak jaman es pun 

terus berlangsung karena memang temperatur 

bumi mengalami perubahan dari semenjak es itu 

dahulu terbentuk, permukaan laut pun terus 

mengalami kenaikan (yang dikenal dengan istilah 

sea level rise). Siklus seperti itu terus terjadi dan 

takkan terhindarkan. Sebagian pakar menyatakan 

bahwa fenomena itu masih merupakan suatu 

kewajaran yang memang harus terjadi dan tak 

perlu ditakutkan 



 Sebagian pakar lain juga berpendapat bahwa 
sebenarnya jumlah CO2 di atmosfer tidak 
cukup signifikan untuk dijadikan “kambing 
hitam” pemanasan global karena jumlahnya 
yang hanya 0.04%. Selain itu, para pakar ini 
juga menyatakan bahwa seluruh gas yang ada 
di atmosfer adalah gas rumah kaca, tanpa 
terkecuali dimana komposisi terbesar adalah 
nitrogen (78%), oksigen (21%) dan uap air 
(hingga 3%). 



 Tidak semua ilmuwan setuju tentang keadaan dan 
akibat dari pemanasan global. Mereka menunjukkan 
fakta-fakta bahwa pemanasan berkelanjutan dapat 
menguntungkan di beberapa daerah. 

 Kurangnya pemanasan pada pertengahan abad 
disebabkan oleh besarnya polusi udara yang 
menyebarkan partikulat-partikulat, terutama sulfat, ke 
atmosfer. Partikulat ini, juga dikenal sebagai aerosol, 
memantulkan sebagian sinar matahari kembali ke 
angkasa luar. Pemanasan berkelanjutan akhirnya 
mengatasi efek ini dan adanya kontrol terhadap polusi 
yang menyebabkan udara menjadi lebih bersih.


