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Pemanasan Bumi & Perubahan Iklim: Pemanasan Bumi & Perubahan Iklim: 
tidak baru & sudah jadi kenyataantidak baru & sudah jadi kenyataan
Kesadaran, pengetahuan & peringatan mengenai 
pemanasan bumi dan perubahan iklim sudah ada 
sejak beberapa dekade terakhir, namun di masa 
lalu tidak semua negara sepakat maupun memberi 
komitmen pada Protokol Kyoto di tahun 1997
Ketika itu dianggap sebagai fenomena yang masih 
lama akan terjadi & banyak ilmuwan yang semula 
meragukan kebenarannya. Kini secara luas diakui: 
perubahan iklim sudah jadi kenyataan.
Intergovernmental Panel on Climate Change / 
IPCC (2007), mengkonfirmasi hal ini, juga bahwa 
ulah manusia - bukan sekedar fenomena alam -
yang menyebabkan dampak pemanasan bumi.



Akibat Ulah ManusiaAkibat Ulah Manusia
(sumber: Panel Antar Bangsa IPCC, 2500 ilmuwan)(sumber: Panel Antar Bangsa IPCC, 2500 ilmuwan)



Gas Rumah Kaca : 
Karbon-dioksida, methan dan lainnya

Kegiatan Manusia: emisi & 
panas dipantulkan kembali

Pemanasan Global & Perubahan Iklim



Banjir Jakarta Februari 2007



Penanggulangan Perubahan Iklim Penanggulangan Perubahan Iklim 
Agenda Pembangunan duniaAgenda Pembangunan dunia

1997: Protokol Kyoto
2000: penanggulangan perubahan iklim masuk 
sebagai target Millennium Development Goals
2007: kesadaran akan perubahan iklim melonjak 
tinggi di semua lapisan masyarakat di seluruh 
dunia, juga diliput luas di semua media:
- Laporan IPCC yang dapat Nobel                                        
- Stern Review yang didengar pimpinan2 negara
- film Al Gore “Inconvenient Truth”: dapat Oscar & Nobel. 
2007: komitmen politik para pemimpin dunia juga 
meningkat drastis: di KTT PBB New York 25 Sept. 
2007 dan Konperensi UNFCCC Bali 4-11Des.2007



Perubahan Iklim sebagai Perubahan Iklim sebagai 
Masalah KetidakMasalah Ketidak--adilan Globaladilan Global

Perubahan iklim juga semakin disadari sebagai Perubahan iklim juga semakin disadari sebagai 
masalah ketidak adilan global masalah ketidak adilan global justru masyarakat justru masyarakat 
termiskin dunia, yang menyumbang paling sedikit termiskin dunia, yang menyumbang paling sedikit 
pada emisi gas rumah kaca, yang paling rentan pada emisi gas rumah kaca, yang paling rentan 
menderita oleh dampak perubahan iklim. menderita oleh dampak perubahan iklim. 
Mereka juga dari negara / bagian masyarakat yg Mereka juga dari negara / bagian masyarakat yg 
justru paling tidak memiliki kemampuan untuk justru paling tidak memiliki kemampuan untuk 
menangani dampak ini; baik karena kekurangan menangani dampak ini; baik karena kekurangan 
sumberdaya ekonomi maupun karena berada sumberdaya ekonomi maupun karena berada 
pada wilayah geografis yang rentan bencana.pada wilayah geografis yang rentan bencana.
Negara dan populasi yang lebih kaya Negara dan populasi yang lebih kaya –– yang justru yang justru 
menyumbang lebih banyak emisi menyumbang lebih banyak emisi –– lebih sedikit lebih sedikit 
terkena dampaknya / lebih mampu menanganinya terkena dampaknya / lebih mampu menanganinya 



Dampak Perubahan IklimDampak Perubahan Iklim



Upaya Pemerintah dalam Upaya Pemerintah dalam 
Antisipasi Perubahan IklimAntisipasi Perubahan Iklim

Mitigasi Mitigasi (Penanggulangan)(Penanggulangan)
•• Menurunkan Emisi Gas Rumah KacaMenurunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Adaptasi Adaptasi (Penyesuaian)(Penyesuaian)
•• Mengubah Pola PembangunanMengubah Pola Pembangunan

Disepakati & dijabarkan dalam Disepakati & dijabarkan dalam 
Rencana Aksi Nasional Nov. 2007Rencana Aksi Nasional Nov. 2007
Disepakati melalui forum2 PBB, Disepakati melalui forum2 PBB, 
a.l.  Bali Action Plan Dec. 2007 a.l.  Bali Action Plan Dec. 2007 



MitigasiMitigasi
1.1. Energi Energi 

•• Energi terbarukan, Energi Bersih (a.l Energi terbarukan, Energi Bersih (a.l Clean Coal Clean Coal 
Technology, Technology, tenaga surya, mikrohidro, panas bumitenaga surya, mikrohidro, panas bumi))

•• Proyek CDM Proyek CDM (Clean Development Mechanism)(Clean Development Mechanism)

2.2. Aforestasi dan Reforestasi Aforestasi dan Reforestasi (Penghijauan dan (Penghijauan dan 
Penghutanan kembali)Penghutanan kembali)

3.3. Transportasi Transportasi ((Mass Rapid TransportMass Rapid Transport, penggunaan , penggunaan 
energi dengan efisien, bersih, terbarukan, tanpa motor)energi dengan efisien, bersih, terbarukan, tanpa motor)

4.4. Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah (daur ulang, pengurangan (daur ulang, pengurangan 
emisi gas konversi menjadi energi)emisi gas konversi menjadi energi)



AdaptasiAdaptasi
1.1. Pertanian: Pertanian: 

Pola tanamPola tanam dan pemilihan jenis tanaman dan pemilihan jenis tanaman 
(Perubahan musim), penggunaan pupuk organik(Perubahan musim), penggunaan pupuk organik

2.2. Infrastruktur: Infrastruktur: 
Konstruksi dan arsitektur bangunan, Sistem Konstruksi dan arsitektur bangunan, Sistem 
DrainasiDrainasi

3.3. Manajemen risiko bencana:Manajemen risiko bencana:
Sistem Peringatan Dini, pengelolaan DAS Terpadu, Sistem Peringatan Dini, pengelolaan DAS Terpadu, 
Penyesuaian Tata RuangPenyesuaian Tata Ruang

4.4. Antisipasi Vektor Penyakit Baru:Antisipasi Vektor Penyakit Baru:
Pengobatan dan vaksinasiPengobatan dan vaksinasi



Tanggung Jawab Semua Orang: Tanggung Jawab Semua Orang: 
Mengantisipasi Perubahan IklimMengantisipasi Perubahan Iklim
Pola produksi & konsumsi produk dan jasa 
yang menggunakan energi tidak terbarukan: 
untuk digunakan semua orang
Pola pembangunan yang boros energi: 
untuk kehidupan semua orang
Pola hidup yang menghasilkan sampah: 
oleh semua orang setiap hari

Semua orang bertanggung jawab untuk 
berbuat sesuatu menghadapi perubahan iklim

Upaya bisa dalam bentuk & skala ber-beda2



Upaya Masyarakat dalam Upaya Masyarakat dalam 
Menghadapi Perubahan IklimMenghadapi Perubahan Iklim

MITIGASI:MITIGASI:
Hemat Energi Hemat Energi (kurangi pemakaian listrik / transport boros (kurangi pemakaian listrik / transport boros 
energi, kurangi pola hidup konsumtif / berlebihan,  energi, kurangi pola hidup konsumtif / berlebihan,  

Penghijauan Penghijauan (tanam & pelihara sebanyak(tanam & pelihara sebanyak--banyaknya, banyaknya, 
sesering mungkin, awasi perusakan hutan, pantau program sesering mungkin, awasi perusakan hutan, pantau program 
penghijauan pemerintah)penghijauan pemerintah)

Pengelolaan Sampah: Pengelolaan Sampah: 3 R (mengurangi, memakai 3 R (mengurangi, memakai 
kembali, mendaur ulang), kurangi penggunaan, plastik, dllkembali, mendaur ulang), kurangi penggunaan, plastik, dll

ADAPTASI:ADAPTASI:
Penyesuaian pola tanam & pola melautPenyesuaian pola tanam & pola melaut
Siaga bencana, antisipasi relokasi,  Siaga bencana, antisipasi relokasi,  
Lindungi diri/keluarga dari risiko kesehatan baruLindungi diri/keluarga dari risiko kesehatan baru



Skala Upaya Masyarakat Skala Upaya Masyarakat 
Menghadapi Perubahan IklimMenghadapi Perubahan Iklim
skala rumah tangga skala rumah tangga peranan perempuan peranan perempuan dandan
seluruh anggota keluarga sangat penting;seluruh anggota keluarga sangat penting;

skala komunitas & industri kecil menengah skala komunitas & industri kecil menengah bisa bisa 
menciptakan lapangan kerja / menanggulangi kemiskinan; menciptakan lapangan kerja / menanggulangi kemiskinan; 
peran lsm & UKM sangat penting; perlu insentif pemerintah; peran lsm & UKM sangat penting; perlu insentif pemerintah; 

skala industri skala industri potensi keuntungan ekonomi oleh potensi keuntungan ekonomi oleh 
penghematan maupun kesempatan perolehan investasi;penghematan maupun kesempatan perolehan investasi;

skala wilayah: nasional, propinsi, kota, kabupaten, skala wilayah: nasional, propinsi, kota, kabupaten, 
kecamatan, desa kecamatan, desa pemerintah sebagai fasilitator & pemerintah sebagai fasilitator & 
regulator, bisa jadi momentum pembangunan baru; regulator, bisa jadi momentum pembangunan baru; 

potensi potensi kerja sama internasional sangat tinggi kerja sama internasional sangat tinggi 
bagi berbagai upaya skala industri & wilayahbagi berbagai upaya skala industri & wilayah



KesimpulanKesimpulan
Perubahan Iklim sudah terjadi, dampaknya 

sudah harus dihadapi, tidak hanya diantisipasi
Semua orang memberi kontribusi dalam 

pemanasan global & perubahan iklim, semua 
orang perlu lebih paham, peduli dan berbuat

Upaya menghadapi perubahan iklim bisa 
dilakukan dalam berbagai skala berbeda, 

dengan berbagai potensi kesempatan
Perubahan Iklim membawa bencana, harus & 

bisa diarahkan untuk membawa berkah



TerimakasihTerimakasih

**) Disampaikan pada Lokakarya ) Disampaikan pada Lokakarya ““Melindungi Kesehatan dari Melindungi Kesehatan dari 
Dampak Perubahan IklimDampak Perubahan Iklim””, diselenggarakan Departemen Kesehatan , diselenggarakan Departemen Kesehatan 

RI dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia, Jakarta,  2 April 2008RI dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia, Jakarta,  2 April 2008


