


Farhan adalah sahabat karibnya
Gufron. Mereka sebaya. Mereka
berdua juga  bertetangga
sekaligus teman sebangku di
sekolah. Farhan dan Gufron
selalu bermain dan belajar
bersama.

Rayhan adalah kakak sulung
Gufron. Ia berusia kira-kira 18
tahun, dan sudah kuliah di sebuah
Universitas negeri di Martapura.
Rayhan adalah pemuda yang cerdas
dan cekatan.  Gufron sangat
bangga mempunyai kakak seperti
Rayhan.

Gufron adalah seorang anak
biasa berumur kira-kira 9 tahun.
Ia duduk di kelas 5 SD. Ia adalah
anak yang rajin dan berbakti
kepada kedua orang tuanya. Ia
juga adalah anak cerdas, karena
rajin belajar dan gemar makan
ikan
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Waktu menunjukkan tepat jam 12.00 siang.
Di siang hari yang panas terik itu, tampak
Gufron dan Farhan berjalan beriringan.
Mereka baru saja pulang dari sekolah

Aduuuh ...
panas sekali ya

hari ini, Serasa seperti
dipanggang dalam oven nich

Heran ya,
dulu beberapa tahun lalu
pas kita masih kelas 1 SD,

 cuaca tidak sepanas
ini ya

Iya, cuaca koq
panas banget yach !!!
Minggu depan ayahku

rencananya akan
beli AC untuk

dipasang
di kamar tidur

wah,
enak dong !!
rumahmu
jadi sejuk



akhirnya kedua sahabat ini tiba di rumah masing-masing
Aku duluan yaa ...

jangan lupa nanti sore
kamu main ke rumahku ya ...

kita belajar bersama

Oke !

Sore itu di rumah Gufron, kedua sahabat terlihat sedang asyik
belajar bersama. Sesekali mereka menonton acara televisi.
Sementara Rayhan, kakak Gufron sedang membaca koran
di ruang tengah

Acara TV saat itu
penuh didominasi
berita tentang
bencana alam
yang seolah tiada
habisnya terjadi di
berbagai
belahan dunia

banjir bandang
merendam ribuan rumah

di kota Amuntai
Kalimantan Selatan



Angin puting beliung
disertai hujan deras
dan cuaca ekstrem
terjadi di Jakarta !!!

Banjir bandang melanda
Bangladesh dan India,

menelan sedikitnya
500 korban jiwa !!

Gelombang cuaca
panas ekstrem
melanda Rusia dan

Eropa !!!

Hmmm ...
kenapa ya Fron
akhir-akhir ini
bencana alam
sering terjadi

???

Bencana alam
terjadi karena
ulah manusia

juga Han ...
betul kan

Kak ?

Betul sekali !!!
Sebagian besar bencana
alam terjadi karena ulah

umat manusia juga.
Tebang pohon sem-

barangan menyebabkan
tanah longsor !!

Buang sampah sem-
barangan di sungai

menyebabkan
banjir !!!

     dan lain sebagainya
!!!



Tapi, para ahli
berpendapat

bahwa berbagai
bencana alam

dan cuaca ekstrem
yang terjadi

akhir-akhir ini juga
disebabkan oleh

Perubahan Iklim
atau

bahasa kerennya
Climate Change !!

Perubahan Iklim adalah salah satu
akibat serius dari Pemanasan Global

atau bahasa kerennya
Global Warming !!!

Nah, Pemanasan Global
yang akhirnya mengakibatkan

terjadinya perubahan iklim itu
penyebab utamanya adalah apa

yang sering kita dengar sebagai
Efek Gas Rumah Kaca

yang dihasilkan oleh
aktifitas manusia juga.

Lalu,
apa sih
yang di-
maksud
dengan
Efek
Gas

Rumah
Kaca
itu

Kak ???

Apa itu
perubahan iklim

kak ???

Ooo .. jadi
ujung-ujungnya

perubahan iklim itu
disebabkan oleh

ulah manusia juga
ya Kak !!!

Betul sekali
Farhan !!!



Bumi pada dasarnya sangat
membutuhkan gas rumah kaca
ini, sebab tanpa gas ini bumi

akan terlalu dingin untuk kita
tinggali, sebab tidak adanya

lapisan gas yang mengisolasi
panas matahari.

Oke, begini ya ...
Atmosfer bumi kita terdiri
dari bermacam-macam gas.
Nah, jenis gas yg bertugas

menjaga suhu permukaan bumi
tetap hangat dikenal dengan
istilah “gas rumah kaca”.

Wow !!!
dingin sekali

ya Kak !

BrRr .. !!!!
Bisa beku
kita kalo

hidup
disana

Contohnya : Planet Mars
Planet ini atmosfer-
nya tipis, hampir tidak
punya gas rumah kaca.
Makanya temperatur
di Planet Mars bisa
minus 50 derajat

celsius !!



SUMBER : INTERNET

efek rumah kaca

Tahukah kamu : penyebab terbesar pemanasan global saat ini
adalah Karbon Dioksida (CO2), metana (CH4) yang dihasilkan peternakan
(terutama dari sistem pencernaan hewan-hewan ternak), Nitrogen
Oksida (NO) dari pupuk, dan gas-gas yang digunakan untuk kulkas dan
pendingin ruangan (CFC). Rusaknya hutan-hutan yang seharusnya
berfungsi sebagai penyimpan CO2 juga makin memperparah keadaan
ini karena pohon-pohon yang mati akan melepaskan gas CO2.

Mengapa planet bumi dapat tetap hangat
di tengah-tengah ruang angkasa yang
dingin? Temperatur bumi tetap hangat
karena proses yang kita kenal sebagai
efek rumah kaca

Ketika radiasi matahari mencapai
atmosfer bumi, sebagian panas akan
dipantulkan oleh atmosfer dalam
bentuk sinar infra merah, dan sebagian
lagi akan diteruskan ke permukaan
bumi. Hal ini menyebabkan permukaan
bumi menjadi hangat

Permukaan bumi memantulkan kembali
panas tersebut dan sebagian diserap
oleh “Gas rumah kaca” seperti co2, metana
dll di atmosfer. proses inilah yang
mencegah terlepasnya panas matahari ke
luar angkasa

Sebagian dari panas akan kembali ke
permukaan bumi sehingga bumi tetap
hangat dan nyaman untuk ditinggali oleh
seluruh mahluk hidup didalamnya

1

2

3

4



Betul kak,
kata Guru Agama

sesuatu yang
berlebih-lebihan

itu tidak baik

Cuma ...
kalo “gas rumah kaca” ini

terlalu banyak yang rugi ya kita kita
juga, karena akan terjadi bahaya

 pemanasan global serta perubahan
iklim ekstrem.

Yup, sebaiknya
segala

sesuatu itu
harus se-

cukupnya saja
Itu baru
cocok

hehehe ...

Repotnya, aktifitas manusia modern banyak menghasilkan
“gas rumah kaca”, misalnya : industri pertenakan,
industri pupuk, pertambangan, pembangkit listrik,

perusakan hutan, bahkan AC dan kulkas di rumah kalian
        juga bisa menyebabkan “efek gas rumah kaca”



G u f r o n  da n
Farhan adalah
anak-anak yang
cerdas dan kritis.
Mereka  t idak
percaya begitu
saja penjelasan
Kak Rayhan

Hmm ...
jadi pemanasan

global dan
perubahan iklim
itu berbahaya

bagi umat manusia
ya Kak ??

Yup, jika kita membiarkan krisis ini
terus terjadi, akan sangat berbahaya
bagi kelangsungan hidup umat manusia

nanti Fron. Anak cucu kita akan
merasakan akibatnya !!

Buktinya apa kak,
kalo pemanasan

global itu
berbahaya ??

Sudah banyak kok buktinya ...
Kakak mencatat ada beberapa

fakta serius yang telah terjadi
didepan mata kita



Fakta 1 : Mencairnya
es di kutub utara &
selatan. Volume es di Kutub
Utara di tahun 2007 hanya
tinggal setengah dari yang
ada 4 tahun sebelumnya. Para
ahli berkeyakinan, seluruh
lapisan es di kedua kutub
akan lenyap sama sekali di
tahun 2020 !

Fakta 3 : Perubahan
i k l im/cuaca  yang
semakin ekstrem. Pola
curah hujan berubah-ubah
tanpa dapat diprediksi sehingga
menyebabkan banjir di satu
tempat, tetapi kekeringan di
tempat yang lain. Petani merugi
karena sering gagal panen,
sementara para nelayan sering
tidak melaut karena cuaca
tidak menentu.

1885

1985

2012

Fakta 2 : Meningkatnya
tinggi permukaan laut
Mencairnya es di kutub utara dan
kutub selatan berdampak
langsung pada naiknya level
permukaan a ir laut.  Para
ahli memperkirakan apabila
seluruh Greenland mencair,
permukaan laut akan naik sampai
dengan 7 meter ! Cukup untuk
menenggelamkan seluruh pantai,
pelabuhan, dan dataran rendah di
seluruh dunia.



Fakta 5 : Lenyapnya gletser-gletser es Sumber
air bersih dunia. Mencairnya gletser-gletser es dunia mengancam
ketersediaan air bersih, dan pada jangka panjang akan turut menyumbang
peningkatan level air laut dunia. Sejak tahun 1960 hingga 2005 saja,
jumlah gletser-gletser di berbagai belahan dunia yang lenyap tidak
kurang dari 8.000 meter kubik ! Para ilmuwan kini telah menyadari bahwa
cairnya gletser, cairnya es di kedua kutub bumi, meningkatnya temperatur
bumi secara global, hingga meningkatnya level air laut merupakan bukti
nyata bahwa planet bumi sedang terus memanas. Dan dipastikan bahwa
umat manusialah yang bertanggung jawab untuk hal ini .

Fakta 4 : Gelombang
panas semakin ganas
Kita pasti merasa udara
semakin terasa panas.
Beberapa kota di Indonesia
dilanda kekeringan dan
kebakaran hutan karena
gelombang panas ini. Bahkan,
pada tahun 2003, daerah
Eropa Selatan mendapat
serangan gelombang panas
hebat yang mengakibatkan
tidak kurang dari 35.000
orang meninggal dunia.

1973 2006

Waduuh,
serem juga

ya kak
pemanasan
global itu

Sungguh
mengerikan
dampaknya

!!!



Tentu saja
ada solusinya.

Dan saat ini
kita masih punya

kesempatan untuk
melakukannya.
Yang penting

kita harus punya
kemauan kuat

untuk merubah
gaya hidup kita.

Hahaha ... kakak bisa aja
Apa hubungannya

daging  dengan peru-
bahan iklim kak ?

iya nih,
koQ jadi
enggak

nyambung
!!!

Adakah
yang bisa

kita perbuat
untuk

mencegah
pemanasan

global
ini Kak ?

Eit, kalian jangan salah. PBB*) mencatat bahwa
karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan oleh industri

peternakan lebih besar daripada CO2 yang dihasilkan
oleh seluruh alat transportasi dunia

jika digabungkan !

Koq bisa gitu kak ?
Mohon berikan

penjelasan lebih
lanjut

*) pbb : pERSERIKATAN bANGSA-bANGSA

Kalian masih ingat kan,
kalo CO2 ini adalah salah satu
jenis gas yang paling besar

menyebabkan efek
rumah kaca !!!



SUMBER FOTO-FOTO : INTERNET

18% dari emisi gas rumah kaca global
dihasilkan oleh industri pemeliharaan
ayam, sapi, kambing, babi, dan hewan-
hewan ternak lainnya di seluruh
dunia. Sedangkan seluruh alat
transportasi di dunia seperti sepeda
motor, mobil, truk, kapal dan pesawat
jika digabung hanya menghasilkan
13% gas rumah kaca.

Peternakan membutuhkan lahan
yang tidak sedikit. Demi
pembukaan lahan peternakan,
b e g i t u  b a n y a k  h u t a n
dikorbankan. Hal ini masih
diperparah lag i  dengan
banyaknya hutan yang juga
dirusak untuk menanam pakan
ternak tersebut (gandum,
rumput, dll).

Hewan-hewan ternak seperti
sapi adalah polutan metana.
Sapi secara alamiah akan
melepaskan metana dari dalam
perutnya (bersendawa) selama
proses mencerna makanan.
Metana adalah gas dengan emisi
rumah kaca yang 23 kali lebih
buruk dari CO2.

Limbah berupa kotoran ternak
mengandung senyawa NO
(Nitrogen Oksida). NO adalah
gas rumah kaca yang 300 kali
lebih berbahaya dibandingkan
CO2

coba kalian simak fakta-fakta dibawah ini yaa ....

Industri Peternakan & Pemanasan Global



Yup !!! betul sekali. Jauh lebih baik kita gemar
makan ikan ditambah sayur-sayuran hijau. Itu jauh
lebih sehat dan mencerdaskan otak kita. Sebab ikan
banyak mengandung omega 3 yang sangat baik bagi
pertumbuhan otak

Ooo ..
kalo gitu, kita lebih baik

makan ikan hasil tangkapan
nelayan tradisional aja

ya Kak !!!

Dan
yang lebih penting,

dengan makan ikan plus
sayuran, berarti kita juga

turut mencegah
pemanasan global

 ya kak ??

seratus !!!
buat

kamu Han

lalu,
adakah solusi
lainnya kak ?



Solusi 2 : Batasi
emisi karbon dioksida
CO2).  Energi dari bahan bakar
fosil (minyak & batubara) yang
kita pakai saat ini banyak
menghasilkan gas buang (emisi)
berupa CO2. Kita harus beralih
mencar i  sumber energ i
alternatif yang bebas CO2
seperti tenaga matahari, air,
angin, dll.

Solusi 4 : Biasakan
m e n da u r  u l a n g
(Recycle) dan gunakan
ulang (Reuse).
Limbah dan sampah disekitar kita
bisa didaur ulang menjadi
barang-barang yang bermanfaat.
Sementara kotoran hewan ternak
bisa diolah menjadi pupuk
kompos.

Solusi 3 : Tanamlah
banyak pohon dan
l e s ta r i k a n  k e -
hidupannya. Pohon-pohon
akan menyerap CO2 dari atmosfer
dan meny impannya dalam
jaringannya (batang, daun, akar
dll.). Tetapi jika pohon itu mati
d i tebang ,  gas CO2 akan
dilepaskannya lagi. Makanya,
sangat penting kita menjaga
kelestarian lingkungan

Solusi 5 : Gunakan
alat transportasi
a lternat i f  untuk
mengurangi emisi CO2
Kendaraan bermotor berbahan
bakar minyak selalu menghasilkan
gas CO2. Jadi mulai sekarang,
biasakanlah naik sepeda ke
seko lah .  Sebab ,  se l a i n
menghemat energi, bersepeda
juga adalah olahraga yang
sangat menyehatkan



Bagus !!! kuncinya terletak pada
diri kita sendiri. Mau tidak kita
mulai merubah gaya hidup kita

menjadi lebih ramah lingkungan.
Ingat, Planet Bumi tercinta ini
harus kita sayangi dan kita

jaga kelestariannya !!!

Yup, mulai
sekarang kita

berdua
berjanji

akan selalu
menjaga

kelestarian
lingkungan,
agar tidak
terjadi

pemanasan
global !!!

SUDAH
KAK !!!

oke, mudah-mudahan
sekarang kalian berdua

sudah mengerti
apa itu pemanasan global

dan perubahan iklim

Betul kak !!
 kalo planet Bumi
kita rusak, mau

tinggal dimana lagi
kita .. Di bulan

???



Ibuuu ... hari ini
ibu masak apa ?  Aku

pengen ibu hari ini masak
 ikan bakar dan

lalapan sayur ya bu ?
Bikin rendang nya

nanti-nanti aja deh !

Eh, Ayah ... kita tidak jadi
beli AC aja deh Yaah. Lebih baik

rumah kita ditambah ventilasi udara
saja biar sejuk. Di halaman samping

dan belakang juga kita tanam
banyak pohon. Biar tambah sejuk ...

ya kan Yah !!!

Heran,
apa yang
terjadi
dengan

anak itu Bu.
Padahal dia
yang paling
kepengen
pasang AC

di kamarnya.

Farhan meninggalkan kedua orangtuanya yang bengong keheranan.
Dalam hati dia berjanji akan menjadi anak yang selalu menjaga

kelestarian lingkungan

Lho, Farhan
biasanya kamu
paling suka
rendang.
Hari ini ibu
memang
belanja

ikan segar
di pasar

kok ..

Asyiiik !!!
hari ini

makan ikan

Eh .. oh
iya .. iya

!!!



Apakah kalian merasakan, akhir-akhir ini cuaca di daerah kalian kok
semakin panas ya ... Hmmm ... Gufron dan Farhan merasakan hal itu.
Kedua bocah kelas V SD yang tinggal di Kota Martapura Kalimantan
Selatan itu kerap kali mengeluh kepanasan saat mereka berjalan
pulang sekolah menuju rumah masing-masing. Cuaca semakin panas,
suhu udara meningkat adalah salah satu akibat yang ditimbulkan oleh
efek Pemanasan Global (Global Warming) dan Perubahan Iklim (Climate
Change). Belum lagi terjadi bencana alam dimana-mana yang merenggut
banyak korban jiwa. Musim tidak menentu sehingga sangat merugikan
para petani dan nelayan yang mata pencahariannya sangat bergantung
pada musim dan cuaca.

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim adalah dua masalah global
yang sering kita dengar belakangan ini. Namun, ternyata masih banyak
diantara kita yang sama sekali tidak memahami seluk beluk kedua
masalah itu. Untuk itulah komik sederhana ini dibuat. Secara praktis
komik ini akan memberikan pengetahuan kepada pembacanya mengenai
apa itu Pemanasan Global dan Perubahan Iklim itu. Bahayanya, serta
solusi untuk mencegah atau paling tidak memperlambat efeknya.
Selamat membaca !
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