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 Pengertian Global Warming

Global warming atau pemanasan global adalah adanya 

proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan 
Bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah 
meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun 
terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan temperatur 
rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan 
besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah 
kaca akibat aktivitas manusia“ melalui efek rumah kaca.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://id.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://id.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_rumah_kaca
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 Temperatur rata-rata global 1850 

sampai 2006 relatif terhadap 
1961–1990 

 Anomali temperatur permukaan 
rata-rata selama periode 1995 
sampai 2004 dengan 
dibandingkan pada temperatur 
rata-rata dari 1940 sampai 1980 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Instrumental_Temperature_Record.png
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Global_Warming_Map.jpg
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 Penyebab Global Warming
 Efek rumah kaca

Ketika energi matahari mengenai permukaan Bumi, ia 
berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan 
Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas 
dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini 
sebagai radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa 
luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di 
atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah 
kaca antara lain uap air, karbondioksida, dan metana yang 
menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini 
menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang 
yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan 
tersimpan di permukaan Bumi. Hal tersebut terjadi 
berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan 
bumi terus meningkat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Uap_air
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbondioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Metana
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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 Efek umpan balik

Efek-efek dari agen penyebab pemanasan 
global juga dipengaruhi oleh berbagai proses 
umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh 
adalah pada penguapan air. Pada kasus 
pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah 
kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan 
menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap
ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan 
gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut 
dan menambah jumlah uap air di udara hingga 
tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi 
uap air. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Penguapan
http://id.wikipedia.org/wiki/Uap_air
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 Variasi Matahari

Variasi matahari terjadi karena umpan balik pada awan. Dengan 
pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas 
Matahari akan memanaskan stratosfer sebaliknya efek rumah kaca akan 
mendinginkan stratosfer. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak 
telah diamati sejak tahun 1960,yang tidak akan terjadi bila aktivitas 
Matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. 

Variasi Matahari selama 30 tahun terakhir.

http://id.wikipedia.org/wiki/Stratosfer
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Solar-cycle-data.png
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 Model iklim 

Perhitungan pemanasan global pada tahun 
2001 dari beberapa model iklim berdasarkan 
scenario SRES A2, yang mengasumsikan tidak 
ada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi 
emisi. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_iklim_global&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SRES&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:IPCC_AR4_WGIII_GHG_concentration_stabilization_levels.png
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Global_Warming_Predictions.png
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 Mengukur pemanasan global

Hasil pengukuran konsentrasi CO2 di 
Mauna Loa

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide.png
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 Dampak pemanasan global 

 Cuaca 

 Tinggi muka laut 

 Pertanian 

 Hewan dan tumbuhan 

 Kesehatan manusia 
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 Pengendalian pemanasan global

Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat 

semakin bertambahnya gas rumah kaca :

1. Mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan 
menyimpan gas tersebut atau komponen karbon-nya di 
tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration
(menghilangkan karbon).

2. Mengurangi produksi gas rumah kaca.
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1. Menghilangkan karbon

Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbondioksida di udara adalah 
dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, 
terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbondioksida yang 
sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam 
kayunya. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali 
yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca. Gas 
karbondioksida juga dapat dihilangkan secara langsung. Caranya dengan 
menyuntikkan (menginjeksikan) gas tersebut ke sumur-sumur minyak untuk 
mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan (lihat Enhanced Oil 
Recovery). Injeksi juga bisa dilakukan untuk mengisolasi gas ini di bawah tanah 
seperti dalam sumur minyak, lapisan batubara atau aquifer. Hal ini telah dilakukan 
di salah satu anjungan pengeboran lepas pantai Norwegia, di mana 
karbondioksida yang terbawa ke permukaan bersama gas alam ditangkap dan 
diinjeksikan kembali ke aquifer sehingga tidak dapat kembali ke permukaan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Enhanced_Oil_Recovery&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Enhanced_Oil_Recovery&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_pengeboran_lepas_pantai
http://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam


GLOBAL WARMING

DISEKITAR KITA

 Persetujuan internasional

1. Pada tahun 1992 pada Earth 
Summit di Rio de Janerio, Brazil.

2. Pada tahun 1997 pada Protokol 
Kyoto, Jepang

3. Pada tahun 2007 pada KTT Climate 
Change di Bali, Indonesia 
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 Kesimpulan

Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan 
suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi.

Meningkatnya suhu permukaan bumi akan 
mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat 
ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan 
terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga 
mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon 
dioksida di atmosfer. 

Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-
gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan 
naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan 
mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air 
laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut 
yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan 
pengaruh yang sangat besar.

http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Iklim
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau

