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BAB I 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Pemanasan global telah berpengaruh nyata terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan manusia 
diseluruh dunia. Dengan demikian cara mengatasinya juga harus melibatkan seluruh negara, saling 
bekerjasama dan negara maju membantu negara yang masih ketinggalan. 

Bidang industri, transportasi, kehutanan, pertanian, peternakan dan lain-lain yang dikelola kurang 
tepat menjadi penyebab pemanasan global. Gas yang menyebabkan emisi gas rumah kaca penyebab 
pemanasan global antara lain CO2, CH4, NO, NO2 CO, PFC dan SF6.  

Gas rumah kaca inilah yang menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang 
dipancarkan bumi, sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas.  

Buku ini menguraikan secara rinci tentang El-Nino, La Nina, penyebab, dampak dan cara 
mengatasi pemanasan global.  

Bahan tulisan sebagian besar diambil dari buku teks, jurnal, media cetak dan referensi lainnya. 

Penulis menyadari bahwa buku ini isinya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan 
saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Tidak lupa penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga 
terbitnya buku ini.  

Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi yang memerlukan.  

 

Surabaya,   Februari  2013 

Penulis 

 

Prof. Moch. Sodiq 

 



vi Judul Buku 

  
 



BAB I 
 

DAFTAR ISI 
 

 

 
KATA PENGANTAR v 

DAFTAR ISI  vii 

BAB I PENDAHULUAN 1 

 1.1 Apa itu Pemanasan Global ? 1 
 1.2 Kontribusi GRK Terhadap Pemanasan Global 1 
 1.3 Indonesia dan Pemanasan Global 2 

BAB II IKLIM,EL NINO DAN LA NINA DI INDONESIA 3 

 2.1 Iklim 3 
 2.2 Hujan 4 
 2.3 El Nino 5 
 2.4 La Nina 6 

BAB III PENYEBAB PEMANASAN GLOBAL 9 

 3.1 Negara Terbesar Penyumbang Gas Rumah Kaca 9 
 3.2 Bidang Energi dan Industri 10 
 3.3 Bidang Transportasi 12 
 3.4 Pemukiman atau Perumahan 13 
 3.5 Bidang Pertanian 14 
 3.6 Bidang Kehutanan dan Pertambangan 17 
 3.7 Bidang Peternakan 18 
 3.8 Limbah / Sampah 20 

BAB IV DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 21 

 4.1 Dampak Positif 21 
 4.2 Dampak Negatif 23 
 



viii Pemanasan Global 

BAB V CARA MENGATASI PEMANASAN GLOBAL 41 

 5.1 Tanggungjawab Bersama untuk Menurunkan Emisi GRK 41 
 5.2 Mitigasi 42 
 5.3 Adaptasi 72 

DAFTAR PUSTAKA 77 

GLOSARIUM  83 

TENTANG PENULIS 87 

 

-oo0oo- 



BAB I 
 

PENDAHULUAN  
 

 
 

1.1 APA ITU PEMANASAN GLOBAL ? 

Mulai abad 18 (1750) sampai abad 21 saat ini, hampir seluruh penduduk dunia merasakan suhu 
udara secara perlahan dari waktu ke waktu semakin panas. Situasi semacam ini dikenal dengan nama 
pemanasan global (global warming).  

Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut dan daratan bumi. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan suhu rata-rata 0,72ºC pada negara tropis, 
sedangkan negara Jepang (temperate) terjadi sampai dengan 1ºC. Kejadian tersebut disebabkan semakin 
bertambahnya gas rumah kaca (GRK). United Nations Framework Convention Climate Change 
(UNFCCC) atau Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim, menyatakan ada 6 jenis gas rumah kaca, 
yaitu CO2 (karbon dioksida), N2O (dinitro oksida), CH4 (metan), SF6 (sulfurheksa florida), PFC5 
(perflorokarbon) dan HFC5 (hidroflorokarbon). 

Sedangkan gas yang paling berkontribusi terhadap pemanasan global adalah CO2, CH4, N2O, NO2, 
CO, PFC dan SF6. Gas rumah kaca inilah yang menyebabkan efek rumah kaca, dimana gas tersebut 
diserap dan dipantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, sehingga permukaan bumi 
menjadi lebih panas. Gas rumah kaca yang ada di atmosfer sebenarnya memegang peranan penting guna 
menjaga suhu bumi dan gas yang paling dominan adalah CO2. Tanpa GRK, planet bumi suhunya akan 
terlalu dingin, sehingga akan mengganggu kehidupan makhluk hidup.  

1.2 KONTRIBUSI GRK TERHADAP PEMANASAN GLOBAL  

Kontribusi terbesar gas rumah kaca terhadap pemanasan global adalah CO2= 82%, CH4 = 15% dan 
sisanya gas lainnya. Gas CO2 adalah salah satu gas yang secara alamiah keluar waktu manusia bernapas, 
hasil pembakaran kayu, pembakaran batu bara, kendaraan berbahan bakar bensin, solar dan lain-lain. 

 



2 Pemanasan Global 

Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) suatu badan dunia yang bertugas memonitor 
perubahan iklim memperkirakan bahwa antara tahun 1750 dan 2005 konsentrasi CO2 di atmosfer 
meningkat dari sekitar 280 ppm menjadi 379 ppm, dan sejak itu terus meningkat dengan kecepatan 1,9 
ppm per tahun. Dengan demikian kalau keadaan tersebut terus berlanjut pada tahun 2100 nanti suhu 
global dapat naik antara 1,8 – 2,9 ºC (Anonim, 2008b).  

Efek rumah kaca timbul akibat adanya gas rumah kaca yang memiliki indeks pemanasan global, 
atau yang sering disebut potensi pemanasan gas rumah kaca. Ternyata nilai indeks masing-masing GRK 
berbeda. Sebagai contoh efektivitas gas N2O dalam menyerap panas ± 310 kali lebih besar daripada CO2 
dan gas CH4  ± 21 kali. Walaupun gas CO2  memiliki potensi pemanasan paling kecil tetapi karena 
konsentrasinya yang paling besar dibandingkan GRK yang lain, maka perhatian dunia terhadap gas CO2 
menjadi paling dominan sebagai penyebab utama pemanasan global.  

Semua bangsa saat ini khawatir mengenai dampak pemanasan global yang berkaitan dengan 
perubahan iklim dunia. Oleh karena itu guna mengatasinya perlu kerjasama internasional untuk 
mereduksi efek gas rumah kaca atau green house gases (GHGs).  

1.3 INDONESIA DAN PEMANASAN GLOBAL  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi apabila 
terjadi cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim dapat mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, angin 
puting beliung, kekeringan dan lain-lain. Tahun 2010 frekuensi kejadian cuaca ekstrim sering terjadi di 
Indonesia.  

Indonesia, secara geografis terletak diantara dua benua dan dua samudera, sehingga memiliki 
sistem cuaca dan iklim  kontinen maritim yang khas. Sebenarnya pola iklim Indonesia memiliki 2 musim, 
yaitu musim hujan dan musim kemarau yang bergantian secara teratur, tetapi kalau terjadi gangguan 
tropis, sering muncul cuaca ekstrem yang dapat memicu terjadinya bencana alam kekeringan, banjir, 
tanah longsor dan lain-lain. 
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