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PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan 

hidayah-Nya, sehingga buletin Stasiun GAW Sorong yang berjudul “Buletin Atmosfer Bumi 

Cenderawasih” dapat terealisasi dan diterbitkan. Selain itu buletin ini dapat terwujud atas kerja 

keras dan semangat bersama seluruh pegawai Stasiun GAW Sorong dan segenap pihak yang 

terkait dalam proses penyusunannya. 

“Buletin Atmosfer Bumi Cenderawasih” kali ini merupakan edisi ke-VI yang terbit di 

bulan Desember 2018. Buletin ini berisi mengenai kegiatan Stasiun GAW Sorong, peristiwa 

penting, tulisan ilmiah tentang fenomena atmosfer, dan kearifan lokal wilayah Papua Barat serta 

Papua. Secara garis besar terdiri dari tujuh rubrik, yaitu: GAW Stories, Data dan Analisa, 

Science and Technology, Biografi, News and Event, Tahukah Anda, dan Local Wisdom. 

Melalui buletin ini, kami berusaha meningkatkan kinerja kami dengan informasi dan 

pengetahuan tentang atmosfer bumi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, 

memperkecil resiko bencana yang diakibatkan fenomena perubahan iklim, ketahanan pangan 

dan kesehatan masyarakat. 

Buletin ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik sangat kami harapkan, 

baik dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V, Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di lingkungan Balai Besar Wilayah V, maupun instansi terkait 

pengguna jasa MKKuG agar penerbitan buletin selanjutnya dapat lebih baik dan berkualitas 

serta bermanfaat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap jajaran redaksi Buletin 

Atmosfer Bumi Cenderawasih, seluruh pegawai Stasiun GAW Sorong serta semua pihak yang 

telah mendukung terbitnya buletin ini baik secara pribadi maupun kelembagaan. 

 

Sorong,   Desember 2018 

Kepala,      

 

 

 

Juli Setiyanto, S.TP 

       NIP. 19620725 198703 1 001 
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UNFCCC 

 

UNFCCC (United Nation 

Framework Convention on Climate Change) 

adalah kerangka kerjasama internasional 

untuk memerangi perubahan iklim dengan 

membatasi peningkatan suhu global rata-rata 

dan mengatasi dampak perubahan iklim. 

UNFCCC dirundingkan pada konferensi 

bumi di Rio De Janeiro tanggal 3 - 14 Juni 

1992 dan mulai diberlakukan tanggal 21 

Maret 1994 dengan jumlah negara 192 

negara yang menjadi anggota 

UNFCCC. Tujuan dibentuknya kerangka kerja ini, yaitu untuk menstabilkan 

konsentrasi GRK (Gas Rumah Kaca) di atmosfer yang berasal dari aktivitas 

manusia yang dapat menganggu sistem iklim. Tujuan dari kerangka kerja ini harus 

dicapai dalam jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan ekosistem dapat 

beradaptasi secara alami terhadap iklim yang berubah dan memastikan bahwa 

produksi pangan tidak terancam yang berhubungan dengan keberlangsungan 

pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. 

Pentingnya UNFCCC di mata dunia, karena hanya kerangka kerja tersebut 

yang dapat mengakomodir seluruh negara di dunia untuk berbincang kesepakatan 

dan bekerjasama dalam menemukan solusi terhadap permasalahan perubahan iklim. 

Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar manusia yang berdampak pada 

siapapun, baik orang yang  tinggal di pesisir maupun pegunungan yang terjadi pada 

suatu negara, akan memiliki konsekuensi global terhadap negara yang lain. 

Untuk kegiatan konvensi UNFCCC setiap tahunnya, ada pihak-pihak yang 

terlibat dalam kerangka kerja tersebut bertemu untuk meninjau ulang 

perkembangannya, mengadaptasi pemecahan masalah, dan juga 

menegosiasi  perkembangan terbaru untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan, 

seperti Protokol Kyoto pada tahun 1995 dan Conference of Parties (COP) Tahun 

Gambar 1 . Logo UNFCCC 

(Sumber : https://www.ctc-

n.org/file/15745) 

https://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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1995. Protokol Kyoto secara hukum mengikat pihak negara maju terhadap target 

pengurangan emisi yang pada akhirnya mengharuskan negara-negara industri untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca. Masa komitmen pertama Protokol dimulai pada 

tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2012. Periode komitmen kedua dimulai pada 1 

Januari 2013 dan akan berakhir pada 2020. 

Selanjutnya mengenai COP adalah badan pengambilan keputusan tertinggi 

dari konvensi, yang diadakan tiap tahun untuk pertemuan semua negara pihak 

(parties) anggota konvensi. Tugas utama untuk COP adalah meninjau inventarisasi 

komunikasi dan emisi nasional yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan 

informasi ini, COP menilai dampak dari tindakan yang diambil oleh para pihak dan 

kemajuan yang dibuat dalam mencapai tujuan akhir dari Konvensi. Selain itu COP 

berkewajiban membuat keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi konvensi. 

 

-------- 
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KESADAHAN AIR HUJAN STASIUN GAW SORONG 

BULAN JUNI – SEPTEMBER 2018 

 

1. Pendahuluan 

Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh 

air. Kesadahan merupakan istilah yang digunakan pada air yang mengandung 

kation penyebab kesadahan dalam jumlah yang tinggi. Pada umumnya kesadahan 

disebabkan oleh adanya logam-logam atau kation-kation seperti Fe, Sr, Mn, Ca, dan 

Mg, tetapi penyebab utama dari kesadahan adalah kalsium (Ca) dan magnesium 

(Mg). Kesadahan air adalah kemampuan air mengendapkan sabun, dimana sabun 

ini diendapkan oleh ion-ion tersebut. Karena penyebab dominan/utama kesadahan 

adalah Ca2+ dan Mg2+, khususnya Ca2+, maka arti dari kesadahan dibatasi sebagai 

sifat/karakteristik air yang menggambarkan konsentrasi jumlah dari ion Ca2+ dan 

Mg2+, yang dinyatakan sebagai CaCO3. Air sadah menyebabkan sabun sukar 

berbuih karena ion-ion Ca2+ dan Mg2+ mengendapkan sabun. 

CaCO3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
 + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋   𝐶𝑎(𝑎𝑞)

2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
−

(𝑎𝑞)
 

Reaksi kesetimbangan yang menjelaskan pelarutan dan pembentukan kalsium 

karbonat ini terjadi di kedua arah. Hujan yang mengandung karbon dioksida terlarut 

bereaksi dengan kalsium karbonat dan membentuk ion kalsium. Kalsium dalam air 

mempunyai kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, klorida, dan 

nitrat. Sementara itu magnesium yang terdapat didalam air kemungkinan 

bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, dan klorida. 

 Berdasarkan jenis anion yang diikat oleh kation, air sadah digolongkan 

menjadi dua jenis, yaitu air sadah sementara dan air sadah tetap. Air sadah 

sementara adalah air sadah yang mengandung ion bikarbonat, khususnya senyawa 

kalium bikarbonat dan atau magnesium bikarbonat. Disebut air sadah sementara 

karena kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan, selanjutnya senyawa 

tersebut mengendap di dasar ketel. Air sadah tetap adalah air sadah yang 

mengandung anion selain  ion bikarbonat, misalnya dapat berupa ion klorida, nitrat, 

dan sulfat. Disebut air sadah tetap karena kesadahannya tidak dapat dihilangkan 
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hanya dengan cara pemanasan, akan tetapi dengan cara mereaksikan air tersebut 

dengan zat kimia tertentu. 

Proses terjadinya air sadah tidak lepas dari siklus hidrologi. Air hujan yang 

sampai daratan ada yang melimpas (run-off) ada juga yang meresap (infiltrasi) ke 

dalam tanah lalu mengalami perkolasi (menyusup) di lapisan tanah dalam. Ketika 

mengalir di lapisan tanah atas (top-soil), di dalam air terjadi aktivitas mikroba yang 

menghasilkan gas karbon dioksida. Air dan karbon dioksida ini kemudian 

membentuk asam karbonat. Asam inilah yang kemudian berekasi dengan batu 

kapur atau gamping menjadi kalsium bikarbonat dan magnesium bikarbonat. 

Tingkat kesadahan di berbagai tempat bervariasi. Pada umumnya air tanah 

mempunyai tingkat kesadahan yang lebih tinggi daripada air permukaan. 

Terbentuknya senyawa penyebab kesadahan dalam air, karena air tanah mengalami 

kontak dengan kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui air. Air permukaan 

lebih lunak dari air tanah, kesadahan non-karbonat dalam air permukaan bersumber 

dari kalsium sulfat yang terdapat dalam tanah liat dan endapan lainnya. Tingkat 

kesadahan air dapat digolongkan seperti ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 1.1. Klasifikasi Tingkat Kesadahan 

 
(Sumber : Gabriel, 2001) 

 

Tingkat kesadahan air terendah yaitu bersifat lunak. Air lunak adalah air dengan 

kadar mineral rendah, dengan rentang nilai 0 – 75 mg/L. Air hujan merupakan salah 

satu contoh air lunak. Air hujan sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk 

melarutkan ion-ion penyusun kesadahan yang banyak terikat di dalam tanah dan 

batuan kapur, meskipun kadar karbondioksida yang relatif tinggi. Larutnya ion-ion 

yang dapat meningkatkan nilai kesadahan tersebut lebih banyak disebabkan oleh 

aktivitas bakteri di dalam tanah yang banyak mengeluarkan karbon dioksida.  

Penggunaan air sadah dapat menimbulkan beberapa masalah. Jika 

digunakan untuk mencuci, air sadah yang bercampur sabun dapat membentuk 

gumpalan yang sukar dihilangkan sehingga menyebabkan pemborosan sabun di 

rumah tangga. Selain itu jika senyawa kalsium bereaksi dengan sabun maka akan 
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terbentuk endapan dan mencegah timbulnya busa/buih.. Air sadah dapat 

menimbulkan lapisan-lapisan tipis pada kaca yang menjadi bahan dalam peralatan 

di kamar mandi. Kesadahan air yang tinggi dapat merugikan karena dapat merusak 

peralatan yang terbuat dari besi melalui proses pengkaratan (korosi), menimbulkan 

endapan atau kerak pada peralatan (Warlina, 2004) dan menyebabkan beberapa 

masalah kesehatan. Berdasarkan PERMENKES RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih, kadar 

maksimum kesadahan (CaCO3) yang diperbolehkan adalah 500 mg/L. 

 

2. Metodologi 

  Data yang digunakan adalah kesadahan total air hujan dan konsentrasi ion 

yang diperoleh dari hasil sampling air hujan setiap minggu oleh Stasiun GAW 

Sorong. Analisis data dilakukan di Laboratorium Kualitas Udara BMKG Pusat. 

Pengukuran konsentrasi ion menggunakan alat Kromatografi Ion. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Data kesadahan total air hujan di Stasiun GAW Sorong disajikan sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2. Data Nilai Kesadahan dan konsentrasi ion air hujan di Stasiun GAW Sorong 

Bulan Juni – September 2018 

 

No Tanggal Kesadahan Total (mg/L) [Ca2+] (mg/L)[Mg2+] (mg/L)

1 11/06/2018 3,83 3,316 0,516

2 18/06/2018 0,97 0,911 0,056

3 25/06/2018 0,49 0,451 0,034

4 02/07/2018 0,53 0,500 0,028

5 09/07/2018 0,68 0,586 0,093

6 16/07/2018 0,73 0,648 0,079

7 23/07/2018 2,16 1,866 0,292

8 30/07/2018 1,68 1,390 0,288

9 06/08/2018 0,44 0,360 0,083

10 13/08/2018 1,03 0,933 0,100

11 20/08/2018 3,27 2,377 0,893

12 27/08/2018 0,50 0,437 0,059

13 03/09/2018 0,95 0,772 0,177

14 10/09/2018 0,55 0,467 0,079

15 17/09/2018 1,31 1,121 0,189

16 24/09/2018 33,49 30,986 2,505
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  Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai kesadahan total 

air hujan Stasiun GAW Sorong periode bulan Juni hingga September 2018 berada 

pada range 0,44 – 33,49 mg/L. Nilai tersebut menunjukkan bahwa air hujan di 

Stasiun GAW Sorong berada pada tingkat kesadahan rendah. Hal ini jika 

dihubungkan dengan syarat kualitas air bersih, konsentrasi tersebut masih berada 

dalam kategori kadar maksimum (batasan tertinggi 500 mg/L) yang diperbolehkan 

sebagai salah satu parameter kimia yang ditentukan. 

 

Gambar 2. Grafik Kesadahan Air Hujan Stasiun GAW Sorong 

Bulan Juni – September 2018 

 

Kesadahan total merupakan jumlah dari ion Ca2+ dan Mg2+, yang dinyatakan 

sebagai CaCO3.  Grafik pada gambar 1 menunjukkan fluktuasi nilai kesadahan total 

air hujan di Stasiun GAW Sorong selama empat bulan. Sejak awal bulan Juni 

hingga pertengahan September jumlah ion Ca2+ dan Mg2+ rata-rata memiliki nilai 

0,36 hingga 3,32 mg/L untuk kalsium dan 0,03 hingga 0,89 mg/L untuk magnesium, 

sementara itu kadar ion kalsium dan magnesium meningkat pada akhir bulan 

September 2018 menjadi 30,986 mg/L dan 2,51 mg/L. Kalsium merupakan salah 

satu jenis mineral yang melimpah di bumi. Kalsium banyak terdapat sebagai 

kalsium karbonat di batu kapur atau gamping, tanah, juga ditemukan di lautan. 

 

4. Kesimpulan 

Kesadahan merupakan salah satu parameter kimia dalam syarat penentuan 

kualitas air. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan kesadahan total air 

hujan Stasiun GAW Sorong bulan Juni hingga September 2018 berada pada nilai 
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antara 0,44 – 33,49 mg/L.  Nilai tersebut berada pada tingkat kesadahan rendah, 

sehingga masih berada dalam kategori kadar maksimum (batasan tertinggi 500 

mg/L) yang diperbolehkan dalam standar kualitas air bersih. 

 

5. Daftar Pustaka 
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KARBON DAN ISOTOP KARBON 

 

 

 Karbon atau zat arang 

merupakan unsur kimia yang 

mempunyai simbol C dan nomor atom 

6 pada tabel periodik. Karbon sebagai 

unsur bernomor 14 pada tabel 

periodik, merupakan unsur non-logam 

dan bervalensi 4 (tetravalen) yang 

berarti terdapat empat elektron yang 

dapat digunakan untuk membentuk 

ikatan kovalen. Istilah "karbon" 

berasal dari bahasa Latin “carbo”, yang berarti batu bara. Terdapat tiga macam 

isotop karbon yang ditemukan secara alami, yakni 12C dan 13C yang stabil dan 14C 

yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh luruh sekitar 5730 tahun. 

Karbon merupakan salah satu dari beberapa unsur yang sudah diketahui 

oleh manusia sejak zaman kuno. Karbon memiliki beberapa jenis alotrop (bentuk 

struktur) yang paling terkenal adalah grafit, intan, dan karbon amorf. Sifat-sifat 

fisika karbon bervariasi bergantung pada jenis alotrop, sebagai contoh, intan 

berwarna transparan, manakala grafit berwarna hitam dan kusam. Intan merupakan 

salah satu materi terkeras di dunia, manakala grafit cukup lunak untuk 

meninggalkan bekasnya pada kertas. Intan memiliki konduktivitas listik yang 

sangat rendah, sedangkan grafit adalah konduktor listrik yang sangat baik. Semua 

alotrop karbon berbentuk padat dalam kondisi normal, tetapi grafit merupakan 

alotrop yang paling stabil secara termodinamik di antara alotrop-alotrop lain. 

Semua alotrop karbon sangat stabil dan memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk 

bereaksi, bahkan dengan oksigen. Keadaan oksidasi karbon yang paling umum 

ditemukan adalah +4, manakala +2 dijumpai pada karbon monoksida dan senyawa 

kompleks logam transisi.  

Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu kapur, dolomit, dan 

karbon dioksida, sedangkan sumber organik terdapat pada batu bara, tanah gambut, 

Gambar 3. Struktur Atom Karbon 
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minyak bumi, dan klatrat metana. Karbon dapat membentuk lebih banyak senyawa 

daripada unsur-unsur lain, dengan hampir 10 juta senyawa organik murni yang telah 

dideskripsikan sampai sekarang. Karbon adalah unsur paling berlimpah ke-15 di 

kerak bumi dan ke-4 di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk 

hidup, dan pada manusia, karbon merupakan unsur paling berlimpah kedua (sekitar 

18,5%) setelah oksigen. Keberlimpahan dan keanekaragaman karbon dalam 

senyawa organik serta kemampuan karbon membentuk polimer membuat karbon 

sebagai unsur dasar kimiawi kehidupan. Unsur ini adalah unsur yang paling stabil 

di antara unsur-unsur yang lain, sehingga dijadikan patokan dalam mengukur satuan 

massa atom. 

Walaupun terdapat berbagai jenis senyawa yang terbentuk dari karbon, 

kebanyakan karbon jarang bereaksi di bawah kondisi yang normal. Di bawah 

temperatur dan tekanan standar, karbon tahan terhadap segala oksidator. Karbon 

tidak bereaksi dengan asam sulfat, asam klorida, klorin, maupun basa lain. Pada 

temperatur yang tinggi, karbon dapat bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 

oksida karbon dalam suatu reaksi yang mereduksi oksida logam menjadi logam. 

Reaksi ini bersifat eksotermik dan digunakan dalam industri besi dan baja untuk 

mengontrol kandungan karbon dalam baja: 

Fe3O4 + 4 C(s) → 3 Fe(s) + 4 CO(g) 

Pada temperatur tinggi, karbon yang dicampur dengan logam tertentu akan 

menghasilkan karbida logam, seperti besi karbida sementit dalam baja, dan tungsten 

karbida yang digunakan secara luas sebagai abrasif. 

 

Isotop Karbon 

Isotop karbon adalah bentuk dari unsur yang memiliki nukleus dengan 

nomor atom yang sama, tetapi memiliki massa atom yang berbeda dikarenakan 

jumlah proton dan neutron yang berbeda.  Inti atom yang memiliki enam proton 

ditambah beberapa neutron (bervariasi mulai dari 2 sampai 16). Ada 15 isotop 

karbon yang terkenal dan banyak dimanfaatkan antara lain Karbon-12 (12C), 

Karbon-13 (13C) dan Karbon-14 (14C). 
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Gambar 4.  Isotop Karbon 

 

Karbon memiliki dua isotop stabil, yang terjadi secara alami. Isotop karbon-

12 (12C) membentuk 98,93% karbon yang ada di bumi, sementara isotop Karbon-

13 (13C) membentuk sisa karbon yakni 1,07%. Konsentrasi isotop 12C lebih 

meningkat pada material biologi karena reaksi biokimia menyingkirkan isotop 13C. 

Pada tahun 1961, IUPAC mengadopsi isotop 12C sebagai dasar dari masa atom. 

Identifikasi karbon pada percobaan resonansi magnetik nuklir diselesaikan dengan 

isotop 13C.  

Karbon-14 (14C) adalah radioisotop yang terjadi secara alami yang terjadi di 

alam, yang memiliki konsentrasi 1 ppt (10−10), sebagian besar terdapat terbatas di 

atmosfer dan endapan dangkal terutama pada gambut dan material organik lainya. 

Isotop ini, meluruhkan 0,158 MeV emisi sinar β- karena waktu paruh relatifnya 

5730 tahun. Karbon-14 (14C) hampir tidak ada dalam batuan tua tetapi tercipta di 

atmosfer (stratosfer bagian bawah dan troposfer bagian atas) akibat interaksi 

dengan nitrogen dan sinar kosmis. Jumlah Karbon-14 (14C) di atmosfer dan 

organisme hidup hampir konstan, tetapi diduga berkurang pada saat organisme itu 

mati. Prinsip inilah yang digunakan dalam penanggalan berdasar radiocarbon 

(carbon dating) yang ditemukan pada tahun 1949. Metode ini telah digunakan 

secara luas untuk menghitung usia material yang mengandung karbon sampai 

dengan 40.000 tahun. 

-------- 
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F. SHERWOOD ROWLAND - PERAN 

CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DALAM PENIPISAN OZON 

 

Lahir pada tanggal 28 Juni 1927 

disebuah kota kecil Delaware, Ohio. Ayah 

Sherwood Rowland merupakan seorang 

Profesor Matematika dan Ketua Jurusan di 

Ohio Wesleyan. Sherwood Rowland atau 

biasa dipanggil Sherry merupakan seorang 

anak yang cerdas, masa pendidikan dasarnya 

dilalui dengan sangat mudah, bahkan 

beberapa kali Sherry loncat kelas sehingga 

berhasil masuk universitas di usia 16 tahun. 

Sherry mendaftar di Ohio Wesleyan dan 

mengikuti kelas sepanjang tahun dalam dua 

tahun ke depan. Selama masa perang, hanya 30 atau 40 pelajar yang ada di kampus, 

ditambah 200 petugas pelatihan angkatan laut dan 1000 wanita. Pertempuran yang 

terjadi di Pasifik membuat Sherry mendaftarkan diri dalam program Pelatihan 

Operator Radar oleh Angkatan Laut. Perang Pasifik berakhir saat Sherry masih 

mengikuti wajib militer di Chicago. Kemudian Sherry kembali ke Ohio untuk 

menyelesaikan sarjananya, perjalanan ditempuh melalui jalan Yosemite dan 

Yellowstone Park. 

 Musim gugur 1948, Sherry mendaftar di jurusan Kimia Universitas 

Chicago. Saat itu, jurusan Kimia Universitas Chicago mempunyai kebijakan untuk 

menugaskan setiap mahasiswa pascasarjana baru kepada penasihat sementara 

fakultas sebelum memilih topik penelitian. Mentor Sherry saat itu adalah Willard 

F. Libby, yang menerima hadiah Nobel 1960 setelah selesai mengembangkan 

teknik dating Karbon ke-14. Tesis Sherry menyangkut keadaan kimia atom bromida 

radioaktif yang dihasilkan siklotron. Pada tanggal 7 Juni 1952, Sherry menikah 

dengan Joan Lundberg yang merupakan temannya di Universitas. Dari 

pernikahannya tersebut, Sherry memiliki seorang putri yang bernama Ingrid dan 

Gambar 5. 

F. Sherwood Rowland 
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seorang putra bernama Jeff. Pada bulan Agustus 1952, Sherry menyelesaikan tesis 

Ph.D nya, dan sebulan kemudian pergi ke Universitas Priceton untuk mengisi posisi 

baru sebagai Instruktur di Jurusan Kimia. Pada tahun 1956, Sherry pindah ke 

Universitas Kansas sebagai asisten Profesor. Beberapa mahasiswa pascasarjana 

yang sangat berminat dalam bidang radiokimia bergabung dengan kelompok 

penelitiannya. Pada tahun 1964, Sherry menjabat sebagai Profesor Kimia dan Ketua 

Jurusan Kimia di Universitas California. Sherry telah mempelopori penelitian 

tentang kimia “Hot Atom”, yaitu menyelidiki sifat kimia atom dengan energi 

translasi berlebih dan diproduksi oleh proses radioaktif. 

 Mario Molina yang baru saja menyelesaikan pekerjaan Ph.D nya sebagai 

ahli kimia laser di Universitas California Berkeley bergabung dengan penelitian 

Sherry sebagai rekanan penelitian postdoctoral. Sherry menawarkan beberapa 

daftar pilihan penelitian kepada mario, dan ada satu penelitian yang membuat mario 

tertarik yaitu menyelidiki dampak dari bahan kimia industri tertentu yang sangat 

lembam yaitu chlorofluorocarbons (CFC) yang terakumulasi di atmosfer dan pada 

saat itu dianggap tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. 

Dampak waktu tiga bulan, Sherry dan Mario menyadari bahwa penelitian ini bukan 

hanya tentang pertanyaan ilmiah yang menantang dan menarik bagi mereka, tetapi 

merupakan masalah lingkungan yang memiliki potensi besar melibatkan penipisan 

substansial lapisan ozon stratosfir. 

 Sejak 1973, hasil kerja kelompok penelitian mereka semakin melibatkan 

lebih banyak kimia atmosfer dan lebih sedikit radiokimia. Penelitian CFC ini 

dilakukan di Universitas California Irvine oleh kelompok pekerja keras dari 

Asosiasi Peneliti Postdoctoral dan mahasiswa pascasarjana serta beberapa spesialis 

teknis ahli. Masalah CFC – ozon menjadi perhatian publik yang sangat terlihat pada 

akhir 1974, dan membawa banyak eksperimen ilmiah baru. Sherry dan Mario 

mengkalkulasikan dampak penggunaan zat zat buatan manusia yang dapat 

mengancam lapisan ozon. Pada tahun 1978, Sherry dipilih sebagai anggota 

Nasional Academy of Science dan tahun 1993 ia menjabat sebagai pimpinan 

American Association for the Advancement of Science. Pada tahun 1995, bersama 

dengan Mario dan Paul Crutzen ia memenangkan penghargaan Nobel Kimia. 

-------- 
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PENGADAAN ALAT PH METER 

DI STASIUN GAW SORONG 

 

Pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 dalam rangka melengkapi dan 

memfasilitasi peralatan laboratorium mini di Stasiun Pemantau Atmosfer Global 

Puncak Vihara Klademak – Sorong, mengadakan sebuah alat pH meter. 

Penggunaan pada alat pH meter dilakukan oleh para staf operasional Stasiun GAW 

Sorong . 

 

          Gambar 6. Uji Coba Alat pH Meter 

 

pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengecek pH (power of 

Hydrogen) dalam suatu sampel. Pengecekan ini meliputi keasaman atau kebasaan 

dari suatu sampel yang berbentuk cairan. pH meter digital terdapat elektroda khusus 

yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat, elektroda (probe 

pengukur) terhubung sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai 

pH. Probe atau elektroda merupakan bagian penting dari pH meter, Elektroda 

adalah batang seperti struktur biasanya terbuat dari kaca. Pada bagian bawah 

elektroda ada bohlam, bohlam merupakan bagian sensitif dari probe yang berisi 

sensor. Jangan pernah menyentuh bola dengan tangan dan bersihkan dengan 

bantuan kertas tisu dengan tangan sangat lembut. 
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➢ Prinsip kerja pH meter 

Prinsip kerja dari pH meter didasarkan pada pembacaan ion hidronium atau 

H3O+ pada suatu sampel yang dibaca oleh probe (elektrode) pH meter. Menurut 

seorang ahli kimia Arhenius salah seorang penemu teori asam-basa, asam adalah 

zat yang apabila dilarutkan dalam air terjadi ionisasi H+. Sedangkan basa adalah 

zat yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ionisasi sempurna OH-. 

Semakin tinggi H+ dalam suatu sampel cairan, maka semakin rendah pH-nya dan 

bersifat asam. Sedangkan semakin banyak ion OH- nya maka sampel cairan 

tersebut bersifat basa. 

 

➢ Cara menggunakan pH meter 

Cara menggunakan pH meter digital cukup mudah, berikut step by step cara 

menggunakan pH meter :  

1. Siapkan sampel cairan 

yang akan diuji. Tuang 

sampel tersebut ke dalam 

gelas beaker ukuran 100 

ml. 

2. Celupkan probe ke 

dalam sampel. 

3. Biarkan pembacaan 

pada layar berjalan 

hingga pengukuran pH 

dari sampel stabil 

ditandai dengan stabilnya angka pada layar pH meter. 

 

 

 

-------- 

 

Gambar 7. Cara menggunakan pH meter 
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PROSESI PEMAKAMAN SUKU DANI PAPUA 

 

Jika kita mendengar kata “mumi”, kita pasti 

akan berpikir mumi itu cuma ada di Mesir. Tapi 

ternyata, mumi juga ada di Indonesia loh tepatnya 

di Wamena, Papua yang diperkirakan umurnya 

mencapai ratusan tahun. Kebanyakan mumi yang 

dibayangkan pasti posisinya terlentang dan berada 

di dalam peti dan dibalut kain perban. Namun di 

Papua, kita tidak akan menemukan mumi yang 

seperti itu. Sesosok tubuh kering yang duduk 

dengan kaki terlipat,wajah berupa tengkorak 

menganga dan tengadah menatap langit, itulah 

ciri khas mumi Papua. 

Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sesederhana yang 

terlihat, caranya tergolong unik, jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap 

dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun 

selama satu bulan di dalam Honai Pilamo, rumah khusus kaum pria. Setelah itu, 

jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini 

akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Untuk perawatan mumi, kaum pria akan 

melumurinya dengan minyak babi dan menyimpannya setiap malam di depan api 

unggun dalam Pilamo. Hal ini akan membuat mumi semakin awet tanpa harus 

khawatir rusak karena rayap. 

Prosesi ini hanya untuk orang-orang penting atau yang mempunyai 

kedudukan saja seperti kepala suku. Untuk warga biasa cara pemakamannya 

dengan cara dikubur atau dibakar. Mumi Papua ini merupakan kepala suku dan 

panglima perang saat masa penjajahan dulu. Sebelum meninggal ternyata para 

panglima perang ini berpesan kepada masyarakat di tempat tinggalnya untuk 

diawetkan menjadi mumi. Prosesi ini juga dibarengi dengan pemotongan ruas 

jari tangan dan tradisi bakar batu dari anggota keluarga yang ditinggalkan.  

       Gambar 8. Mumi 
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Di Lembah Baliem, tempat suku Dani berada sebenarnya terdapat lebih 

dari satu mumi. Tiga mumi terdapat di Kurulu, tiga lainnya di distrik Assologima, 

dan satu mumi perempuan di Kurima. Memang mumi sudah menjadi salah satu 

tradisi masyarakat Dani, namun keberadaannya kini semakin terkikis jaman dan 

hanya menjadi sebatas obyek wisata saja. Keberadaan mumi di suku Dani 

merupakan simbol bahwa masyarakat Papua sangat menghormati dan 

menghargai leluhur dan tradisi mereka dan merupakan budaya bangsa Indonesia. 

 

-------- 
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