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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-IV yang terbit di 

bulan Oktober 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,   Oktober 2018 

Kepala,      

 

 

 

Juli Setiyanto, S.TP 

       NIP. 19620725 198703 1 001 
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SEKILAS SEJARAH EMPA 

 

 

Gambar 1. Bangunan Lama Politeknik Federal Zurich 

EMPA (Eidgenössische Materialprufungs und Forschungsanstalt) berawal 

dari sebuah "Lembaga Pengujian Bahan Bangunan" di Sekolah Politeknik Federal 

Zurich (sekarang ETH Zurich) pada tahun 1880. Ludwig von Tetmajer, seorang 

profesor bahan bangunan yang menjadi direktur pertama kalinya.  

Pada masa-masa 

awal, lembaga ini berfokus 

pada pengujian kualitas 

bahan bangunan. Kegiatan 

penelitian intensif Profesor 

Ludwig Von Tetmajer 

akhirnya menghasilkan 

pengakuan di bidang 

pengujian dan standardrisasi 

untuk bahan bangunan dan 

logam. 

Selanjutnya, Tetmajer ditugaskan untuk menyelidiki apa yang 

menyebabkan runtuhnya jembatan kereta api yang dibangun oleh Gustav Eiffel di 

Gambar 2. Profesor Ludwig Von Tetmajer EMPA  
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Munchenstein, Swiss pada tahun 1891, yang merupakan bencana kereta api 

terburuk di Eropa saat itu. 

Selama beberapa tahun kemudian, lembaga ini berkembang menjadi 

lembaga pengujian untuk sektor konstruksi dan teknik mesin. Lembaga ini berganti 

nama menjadi "Laboratorium Federal Swiss untuk Pengujian dan Penelitian 

Material untuk Industri, Konstruksi, dan Perdagangan” pada tahun 1938, tetapi 

sudah lebih dikenal sebagai “EMPA” selama beberapa waktu. 

Pada tahun 1962 EMPA pindah dari Zurich ke pinggiran kota Dubendorf, 

fokusnya adalah pada teknik sipil, teknik keamanan, teknologi permukaan, bahan 

logam, komposit, pengujian non-destruktif, analisis kimia, gas buang dan 

pemeriksaan udara luar, layanan bangunan, fisika bangunan, akustik dan 

pengurangan kebisingan. 

Sejak tahun 1988 hingga tahun 2001 Empa telah berfokus pada penelitian 

dan pengembangan material yang berorientasi pada aplikasi sehari-hari dan 

berganti nama menjadi Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt 

(EMPA/Laboratorium Federal Swiss untuk Pengujian dan Penelitian Material). 

---------- 
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EMPA (Eidgenossische Materialprufungs und Forschungsanstalt) 

 

Laboratorium Federal Swiss Sains dan Teknologi Material (EMPA) adalah 

sebuah laboratorium pemerintah Federasi Swiss atau lembaga penelitian untuk ilmu 

dan teknologi material dari Domain ETH. Laboratorium Swiss untuk Pencemaran 

Udara bagian Teknologi Lingkungan mengembangkan teknik pengukuran dengan 

alat permodelan atmosfer sebagai kontribusi terhadap lingkungan yang sehat dan 

aman. 

Sehubungan dengan pemantauan kualitas udara, laboratorium ini 

mengoperasikan 16 (enam belas) stasiun pengukuran seperti Jaringan Pemantauan 

Polusi Udara Swiss (NABEL), Pusat Kalibrasi Dunia (GAW-WCC) pada gas-gas 

seperti CO2, CH4, N2O, CO, dan halocarbons ke Pusat Data Dunia untuk Gas 

Rumah Kaca (WDCGG). Serta berperan penuh pada kegiatan pemantauan atmosfer 

Swiss di beberapa program Internasional. Selain itu, Laboratorium Swiss 

menjalankan Pusat Kalibrasi Dunia WMO - GAW untuk ozon permukaan, karbon 

monoksida, metana dan karbon dioksida (WCC-Empa). 

Beberapa pendiri telah berkontribusi pada pengembangan beberapa sistem 

pemodelan atmosfer (FLEXPART-COSMO, COSMO-ART, GRAMM / GRAL, 

COSMO-CLM2-CN) dan merupakan anggota pendiri Pusat Pemodelan Sistem 

Iklim C2SM di ETH yang memiliki keahlian yang luas dalam transportasi atmosfer 

dan pemodelan terbalik dengan fokus di daerah perkotaan. 

Laboratorium Federal Swiss secara konsisten telah mengedepankan 

estimasi emisi dan sumber atribusi polutan buatan manusia dengan berhasil 

menghubungkan pengukuran di lapangan melalui cara pendekatan model. 

---------- 
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World Calibration Centre (WCC-Empa) untuk Permukaan Ozon, 

Karbon Monoksida, Metana, dan Karbon Dioksida 

 

Program Global Atmosphere Watch (GAW) dari Organisasi Meteorologi 

Dunia (WMO) adalah kemitraan yang melibatkan 80 negara, yang menyediakan 

data ilmiah dan informasi yang dapat diandalkan tentang komposisi kimia atmosfer, 

perubahan alami dan antropogenik, dan membantu meningkatkan pemahaman 

interaksi antara atmosfer, lautan dan biosfer. 

Salah satu tugas inti dari program GAW adalah koordinasi kegiatan dan data 

dari 30 stasiun penelitian global dan lebih dari 400 stasiun atmosfer regional untuk 

menghasilkan data yang relevan dengan perubahan iklim. 

Program pemantauan GAW menargetkan enam kelas variabel yaitu ozon, 

radiasi UV, gas rumah kaca, aerosol, gas reaktif yang dipilih, dan kimia air hujan. 

Masing-masing dari enam kelompok variabel didukung oleh Kelompok Penasihat 

Ilmiah dan disebut Fasilitas Pusat GAW (Pusat Jaminan Kualitas/Pusat Kegiatan 

Ilmu Pengetahuan, Laboratorium Kalibrasi Sentral, Pusat Kalibrasi Dunia dan 

Regional, dan Pusat Data Dunia) yang bertanggung jawab atas kendali mutu, 

panduan ilmiah dan teknis rincian jaringan global. 

WCC-Empa didirikan pada tahun 1996, dengan asumsi seluruh dunia bertanggung 

jawab penuh pada ozon permukaan, karbon monoksida dan perbandingan antara metana di 

stasiun GAW. Pada tahun 2010, WCC-Empa juga ditugaskan untuk memperluas 

kegiatannya pada karbon dioksida. 

Misi WCC-Empa dan Quality Assurance/Science Activity Centre (QA/SAC) 

Swiss adalah untuk meningkatkan dan menjaga kualitas serta akses publik dari data ozon 

permukaan, karbon monoksida, metana dan karbon dioksida yang diukur di stasiun Global 

Atmosphere Watch, terutama melalui sistem dan audit kinerja di stasiun GAW, 

perbandingan internal dan kalibrasi instrumentasi, pelatihan dan lokakarya, serta dukungan 

operasional yang berkesinambungan untuk program GAW, guna berkontribusi pada dasar 

ilmiah tentang perubahan iklim. 

Saat ini (2011-2016), tim GAW di Empa juga terlibat dalam proyek CATCOS 

(Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems) yang didanai oleh SDC 

(The Swiss Agency for Development and Cooperation) atau Badan Pengembangan dan 

Kerjasama Swiss dengan MeteoSwiss sebagai mitra koordinasi. Di dalam CATCOS, 
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EMPA bertanggung jawab atas implementasi kemampuan pengamatan gas rumah kaca di 

Vietnam, Cile, dan Kyrgyzstan. 

 

Tujuan dari WCC-Empa adalah 

1. Untuk memastikan bahwa pengukuran sepenuhnya dapat dilacak pada  GAW yang 

ditunjuk 

2. Untuk membantu stasiun terkait dengan masalah instrumen dan sistem pengukuran 

3. Untuk meningkatkan pengetahuan secara teknis di stasiun melalui pelatihan di 

tempat melalui : 

 

• Audit secara berkala sistem dan kinerja di stasiun GAW termasuk pembuatan 

Standar Operasional Prosedur (SOP). 

• Menetapkan standar laboratorium dan pengiriman sampel untuk ozon 

permukaan, karbon monoksida, metana, dan karbon dioksida. 

• Melalui pemeriksaan berkala, memastikan bahwa Pusat Laboratorium 

Kalibrasi GAW sesuai dengan standar Laboratorium WCC-Empa. 

 

---------- 
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NIES SAMPLING 

 

Pada tahun 2018 terdapat 

pemasangan alat sampling gas 

rumah kaca yang merupakan 

hasil kerjasama BMKG dan 

NIES (National Institute for 

Environmental Studies) Jepang 

di dua lokasi yakni di Stasiun 

Global Atmosphere Watch 

(GAW) Puncak Vihara 

Klademak Sorong dan Lore 

Lindu Bariri Palu. Pemasangan alat sampling tersebut memperluas cakupan 

wilayah penelitian atmosfer di Indonesia baik dari pihak BMKG maupun NIES.  

Pada hari Kamis, 19 April 2018 Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) 

Puncak Vihara Klademak Sorong menerima kunjungan dari Mr. Terao Yukio dari 

NIES Jepang yang didampingi oleh Bapak Eka Suharguniawan dari BMKG Pusat. 

Pada kunjungan tersebut dilakukan pemasangan alat sampling GRK sekaligus 

training terhadap staff operasional terkait prosedur penggunaan dan cara kerja alat 

sampling yang dipasang di unit shelter Stasiun GAW Puncak Vihara Klademak 

Sorong. Pada kesempatan berikutnya Mr. Terao Yukio datang ke Stasiun GAW 

Puncak Vihara Klademak Sorong untuk melakukan pemasangan  freezer. Alat 

tersebut merupakan bagian dari kelengkapan unit sampling GRK. Sampling GRK 

bertujuan mengetahui konsentrasi CO2 dan komposisi udara di Sorong. Terdapat 

botol sampling (flask sampler) yang dikirimkan secara rutin tiap bulannya dari 

NIES ke Stasiun GAW untuk dilakukan pengambilan sampling GRK. Masing-

masing terdapat 4 botol flask sampler beserta kertas kerja (flask data sheet) yang 

selanjutnya digunakan untuk sampling dan setelah semuanya terpakai dikirim ke 

NIES Jepang melalui pengiriman DHL. Flask sampler yang dikirim dianalisa oleh 

pihak NIES kemudian selanjutnya data tersebut dikirimkan kembali ke Stasiun 

GAW. 

Gambar 3. Foto bersama dengan Terao Yukio, Ph.D 

dari NIES Jepang 
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Gambar 4. Pemasangan freezer oleh Terao Yukio, Ph.D  

di shelter Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) Sorong 

 

Jadwal kegiatan pengambilan sampling Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan 

setiap hari Selasa pada pukul 14.00 Waktu Setempat. Staff operasional yang 

bertugas melakukan pengambilan sampling GRK pada hari Selasa harus datang 

lebih awal ke shelter untuk menyalakan freezer dan didiamkan selama 1 jam untuk 

stabilisasi sebelum akhirnya sampling GRK dilakukan. Sebelum dan sesudah 

sampling dipastikan tabung di dalam freezer bersih dan tidak ada air. Hal ini 

dikarenakan jika terdapat kotoran atau lumut akan mempengaruhi hasil sampling 

tersebut. Setelah freezer menyala selama 1 jam kemudian dilanjutkan melakukan 

pemasangan botol flask sampler yang dihubungkan dengan besi konektor pada 

mulut tabung kaca dan dikencangkan dengan cara memutar sekrup pada konektor 

searah jarum jam, lalu menyalakan trafo dan pompa motor hingga indikator tekanan 

menunjukkan angka 0,15 mPa. 

Berikutnya membuka saluran inlet terlebih dahulu kemudian outlet pada 

flask dan biarkan pompa motor beroperasi selama 10 menit pada tekanan 0,15 mPa 

dan Flowrate 3 liter/menit. Selagi menunggu pompa motor beroperasi, staff 

operasional yang bertugas melakukan pengambilan sampling mengisi flask data 

sheet yang tersedia. Setelah 10 menit berlangsung dilanjutkan menutup saluran 

outlet kemudian inlet pada tabung kaca (flask), mematikan motor pompa, trafo dan 

mencatat waktu berakhirnya operasi alat sampling GRK.  
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Pada lembar data sheet, tabung kaca (flask) yang telah terisi kemudian 

dilakukan pelepasan konektor besi dengan memutar sekrup/mur berlawanan arah 

jarum jam dan tutup kembali dengan alumunium foil. Pengambilan sampling GRK 

telah selesai, selanjutnya tabung kaca (flask) disimpan di dalam kardus 

penyimpanan hingga 1 paket kardus terpakai semua dan dilanjutkan pengiriman 

melalui DHL untuk dikirim ke NIES Jepang. 

 

 

Gambar 5. Kegiatan Pengambilan Sampling Gas Rumah Kaca (GRK) 

 pada tanggal 24 Juli 2018 

 

 Dengan peningkatan kualitas data pemantauan Gas Rumah Kaca (GRK) 

yang dilakukan oleh BMKG dapat mendukung dan menjadikan nilai tambah bagi 

program Indonesia dalam aksi mitigasi perubahan iklim dan komitmen 

pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

 

-------- 
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ANALISIS TINGKAT KEASAMAN (pH) AIR HUJAN DI 

KOTA SORONG PERIODE JUNI – AGUSTUS 2018 

 

Pemantauan tingkat keasaman (pH) air hujan di Kota Sorong dilakukan di 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Sorong dengan pengambilan sampel 

seminggu sekali. Analisis sampel air hujan dilakukan di Laboratorium Kualitas 

Udara BMKG. Tingkat keasaman (pH) air hujan di Kota Sorong ditunjukkan pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Tingkat keasaman (pH) air hujan di Kota Sorong  

Periode Juni – Agustus 2018 

Tanggal pH Rata-rata pH 

11/06/2018 4,69 

5,16 18/06/2018 4,88 

25/06/2018 5,45 

02/07/2018 5,87 

5,69 

09/07/2018 5,56 

16/07/2018 5,66 

23/07/2018 5,18 

30/07/2018 5,56 

06/08/2018 5,87 

5,77 
13/08/2018 5,96 

20/08/2018 5,40 

27/08/2018 5,76 

 

Derajat Keasaman atau pH (Potential of Hydrogen) digunakan untuk menyatakan 

tingkat keasaman dan basa suatu zat atau larutan. Air hujan secara alami memiliki 

pH 5,6 (bersifat asam lemah). 
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PH Air hujan di Kota Sorong selama periode Juni hingga Agustus 2018 

bersifat asam, dengan rentang nilai 4,69 hingga 5,96. Berdasarkan grafik 1, nilai pH 

selama periode tersebut mengalami fluktuasi dengan nilai pH minimum sebesar 

4,69 pada tanggal 11 Juni 2018 dan nilai pH maksimum sebesar 5,96 pada tanggal 

13 Agustus 2018. 

 

 

Gambar 6. Grafik pH Air Hujan Kota Sorong Juni – Agustus 2018 

 

 

Gambar 7. Diagram Tingkat Keasaman (pH) Air Hujan Kota Sorong Juni – Agustus 2018 
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Pada bulan Juni tingkat keasaman (pH) air hujan rata-rata berada dibawah nilai pH 

ideal air hujan (pH = 5,6) dengan nilai rata-rata pH air hujan sebesar 5,16. 

Sementara itu pada bulan Juli dan Agustus tingkat keasaman (pH) air hujan rata-

rata berada diatas nilai pH ideal air hujan (pH = 5,6) dengan nilai rata-rata pH air 

hujan sebesar 5,69 dan 5,77. 

 

-------- 
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INFORMASI GAS RUMAH KACA BULAN MEI 2018 

 

Data GRK yang ditampilkan diperoleh dari peramatan/sampling udara di 

stasiun GAW Sorong dan selanjutnya sampel dianalisis di laboratorium NIES 

Jepang, sedangkan untuk data rata-rata global diambil dari data pengukuran The 

Global  Monitoring Division of NOAA/Earth System Research Laboratory . 

 

Dari perbandingan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

konsentrasi CO2 pada bulan Mei 2018 di wilayah Sorong masuk kategori di bawah 

rata-rata globalnya.  

 

-------- 
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INFORMASI GAS RUMAH KACA BULAN JUNI 2018 

 

Data GRK yang ditampilkan diperoleh dari peramatan/sampling udara di 

stasiun GAW Sorong dan selanjutnya sampel dianalisis di laboratorium NIES 

Jepang, sedangkan untuk data rata-rata global diambil dari data pengukuran The 

Global  Monitoring Division of NOAA/Earth System Research Laboratory . 

 

Dari perbandingan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

konsentrasi CO2 pada bulan Juni 2018 di wilayah Sorong masuk kategori di bawah 

rata-rata globalnya. 

 

-------- 
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INFORMASI GAS RUMAH KACA BULAN JULI 2018 

 

Data GRK yang ditampilkan diperoleh dari peramatan/sampling udara di 

stasiun GAW Sorong dan selanjutnya sampel dianalisis di laboratorium NIES 

Jepang, sedangkan untuk data rata-rata global diambil dari data pengukuran The 

Global  Monitoring Division of NOAA/Earth System Research Laboratory 

 

Dari perbandingan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

konsentrasi CO2 pada bulan Juli 2018 di wilayah Sorong masuk kategori di bawah 

rata-rata globalnya. 

 

-------- 
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SIKLUS KARBON 

 

Siklus karbon adalah siklus penyimpanan dan perpindahan unsur karbon (C)  

antara makhluk hidup (biosfer), atmosfer (udara), hidrosfer (lingkungan air) dan 

geosfer (tanah). Dalam proses siklus karbon, terjadi penggabungan  satu molekul 

karbon dan 2 molekul oksigen membentuk karbondioksida (CO2). Proses siklus 

karbon secara alami terjadi  saat tumbuhan berfotosintesis dan hasil dari proses 

respirasi makhluk hidup. Berikut uraian proses siklus karbon terjadi yang 

diilustrasikan pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Karbon di atmosfer berbentuk gas karbondioksida (CO2). Karbondioksida 

dihasilkan dari berbagai proses pembakaran seperti respirasi makhluk 

hidup, bahan bakar fosil, erupsi gunung, dan kebakaran hutan.  

b. Proses yang paling berpengaruh di dalam siklus karbon ialah penyerapan 

karbon dioksida di udara oleh tanaman. Ini adalah proses fotosintesis 

dimana tanaman menyerap karbon dioksida dan menggunakan energi dari 

foton (cahaya) untuk memproduksi hidrokarbon (khususnya gula).  Proses 

ini sangat kompleks dengan melibatkan pigmen klorofil dan organ kloroplas 

yang terdapat pada daun tumbuhan. Namun secara sederhana dapat 

diwakilkan oleh reaksi berikut: 

Gambar 8. Proses Siklus Karbon 
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    6H2O      +          6CO2                                              C6H12O6    +     6O2 

 

c. Senyawa karbon ini kemudian berpindah dari satu organisme ke organisme 

lainnya melalui rantai makanan.  Hewan herbivora memakan tanaman, 

kemudian karnivora memangsa hewan herbivora. Sisa-sisa dari rantai 

makanan terdapat organisme yang mati. Organisme yang mati akan 

mengalami proses pembusukan atau bisa disebut juga proses dekomposisi. 

Proses ini melibatkan penghancuran senyawa-senyawa karbon menjadi 

bentuk yang lebih sederhana. Di dalam proses ini terbentuk gas karena 

proses dekomposisi oleh bakteri, jamur dan mikroorganisme. Gas yang 

terbentuk ialah senyawa hidrokarbon rantai sederhana seperti gas metana, 

etana, dan propana. Selain itu, dalam kondisi tertentu, sisa-sisa karbon 

dalam tubuh makhluk hidup dapat terkubur di dalam tanah dengan tekanan 

yang sangat tinggi sehingga menghasilkan bahan bakar fosil.  

d. Karbon anorganik yang terurai dari bangkai hewan tertimbun terus-menerus 

di lapisan bumi membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dianggap 

sebagai sumber daya yang tidak terbarukan karena penggunaannya jauh 

melebihi tingkat pembentukan mereka. Sebuah sumber daya non-terbarukan 

yang regenerasinya sangat lambat atau tidak sama sekali. Bahan bakar fosil 

digunakan sebagai sumber energi seperti aktivitas industri dan kendaraan 

bermotor yang menghasilkan CO2 ke udara.   

e. Proses siklus karbon  terdapat pada lingkungan air, dimana proses awal 

karbon dioksida (CO2) dari atmosfer larut dalam air, bergabung dengan 

molekul air membentuk asam karbonat. Kemudian mengionisasi untuk 

karbonat dan ion bikarbonat. Lebih dari 90 persen dari karbon di laut 

ditemukan berupa ion bikarbonat. Beberapa ion ini bergabung dengan 

kalsium air laut untuk membentuk kalsium karbonat (CaCO3), komponen 

utama dari cangkang organisme laut. Organisme ini akhirnya membentuk 

sedimen di dasar laut. Seiring waktu geologi, kalsium karbonat membentuk 

kapur, yang merupakan penyimpan karbon terbesar di bumi. 

f. Sedimen karbon dari dasar laut yang diambil jauh di dalam bumi dengan 

proses subduksi: pergerakan satu lempeng tektonik di bawah yang lain. 

(Air) (Karbon Dioksida) (Oksigen) (Glukosa) 
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Karbon dilepaskan sebagai karbon dioksida ketika gunung berapi meletus 

atau dari ventilasi hidrotermal gunung berapi. 

g. Karbondioksida juga ditambahkan ke atmosfer oleh aktifitas peternakan 

sejumlah hewan darat, kegiatan pertanian yang melepaskan gas metan, dan 

respirasi yang turut menyumbang peningkatan kadar karbondioksida. Ini 

adalah contoh lain bagaimana aktifitas manusia secara tidak langsung 

mempengaruhi siklus biogeokimia secara signifikan. 

 

-------- 
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OZON : HUBUNGAN ANTARA BENCI DAN CINTANYA 

DENGAN MAKHLUK BUMI 

 

 Ozon adalah gas yang 

secara alami ada di atmosfer, 

terbentuk dari tiga atom oksigen 

dengan bantuan sinar ultraviolet. 

Ozon berwarna kebiruan dan 

berbau tajam, kata ozon sendiri 

berasal dari bahasa Yunani ozein 

yang berarti “bau”. Ozon 

ditemukan pertama kali oleh 

Christian Friedrich Schonbein pada 

pertengahan 1800-an.  

Pada umumnya ozon 

dikenal sebagai pelindung bumi 

dari radiasi  sinar ultraviolet yang diterima dari matahari, tetapi kemudian ozon juga 

dikenal menjadi penyebab masalah kesehatan. Jadi apakah ozon baik atau buruk 

bagi bumi? Keberadaan ozon di suatu lapisan lah yang memustuskan perannya, 

karena itu kita mengenal dua jenis ozon di dua lapisan terbawah atmosfer, lapisan 

stratosfer dan troposfer. 

90% ozon di atmosfer 

terdapat di lapisan stratosfer (± 18 - 

50 km di atas permukaan bumi). 

Proses terbentuknya ozon di lapisan 

stratosfer adalah dari terpecahnya 

molekul oksigen (O2) oleh sinar 

ultraviolet (λ < 240 nm) menjadi 

atom oksigen (O), kemudian atom 

oksigen terikat pada atom atau 

molekul yang dekat dengannya dan 

Gambar 9.  

Lapisan Atmosfer Stratosfer dan Troposfer 

Gambar 10. Proses terbentuknya Ozon 

Stratosfer 
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membentuk ikatan baru, ozon (O3). Reaksi ini terjadi terus menerus, terbentuk dan 

terpecah selama ada sinar ultraviolet.  

Ozon di lapisan stratosfer menyerap 99% radiasi sinar ultraviolet sebelum 

mencapai ke permukaan bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi UV-c dan 

sebagian besar radiasi UV-b, tetapi hanya kurang lebih setengah radiasi UV-a. 

Meskipun dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan vitamin 

D, radiasi ultraviolet yang berlebih walau dalam dosis rendah dapat merusak sel 

dan menyebabkan kulit terbakar dan juga penuaan kulit. Dan berlebihan dalam 

dosis tinggi radiasi ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit dan menekan sistem 

kekebalan tubuh.  

Oleh karena itu, ozon stratosfer merupakan ozon baik yang dibutuhkan 

makhluk bumi. Walau begitu fungsi menguntungkan ini sebagian rusak karena ozon 

hancur saat bereaksi dengan molekul yang mengandung nitrogen, hidrogen, klorin 

atau bromin menyebabkan sebuah fenomena yang biasa disebut dengan “Lubang 

Ozon”. Beberapa jenis molekul yang menghancurkan ozon terdapat secara alami, 

tetapi manusia juga memproduksi sebagian.   

Kemudian 10% ozon di atmosfer yang terdapat di lapisan troposfer, disebut 

juga dengan ozon permukaan. Pembentukan ozon yang terjadi di lapisan stratosfer 

karena radiasi ultraviolet tidak dapat terjadi di lapisan troposfer karena panjang 

gelombang dari radiasi ultraviolet yang dibutuhkan tidak terdapat di lapisan ini 

(akibat dari penyerapan radiasi ultraviolet oleh lapisan stratosfer).  

Ozon permukaan 

terbentuk dari nitrogen 

oksida (NOx), karbon 

monoksida (CO), methan 

(CH4) dan VOC (Volatile 

Organic Compounds) atau 

senyawa organik yang 

mudah terbakar bereaksi 

dengan cahaya matahari. 

Asap yang dikeluarkan Gambar 11. Proses terbentuknya Ozon Troposfer 
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kendaraan bermotor, pabrik/industri dan sumber polutan lainnya merupakan 

beberapa contoh sumber NOx, CO, CH4 dan VOC buatan manusia. 

Ozon permukaan umumnya mencapai tingkat terburuknya saat cuaca panas 

dan terik di daerah dengan tingkat polusi tinggi. Tetapi ozon juga dapat terbawa 

oleh angin ke jarak yang cukup jauh menyebabkan di daerah yang cenderung 

berudara bersih seperti pedesaan pun bisa mengalami tingkat ozon yang cukup 

tinggi. Ozon permukaan adalah salah satu gas rumah kaca dan merupakan polusi 

udara berbahaya dikarenakan efeknya bagi kesehatan dan lingkungan. Jadi, ozon 

troposfer adalah ozon yang tidak baik bagi bumi karena dampak buruk yang 

disebabkannya. 

 

Lalu apa saja pengaruh ozon di bumi? 

Ozon permukaan mempunyai efek negatif saat diserap tubuh, baik oleh 

manusia, hewan atau tumbuhan. Ozon permukaan adalah bahan utama kabut asap 

(smog) yang dapat memperburuk 

bronkitis, emfisema, pemicu asma 

dan dapat merusak jaringan paru-

paru. Anak-anak dan lansia serta 

orang dengan masalah paru-paru 

dan penyakit jantung umumnya 

lebih rentan terhadap ozon 

permukaan. 

Efek buruk ozon yang 

menyerang tanaman dapat 

mempengaruhi area pertanian, pertumbuhan terganggu dan mengakibatkan 

berkurangnya produksi pertanian. Beberapa tanaman dan tumbuhan yang sensitif 

terhadap ozon dan mengalami efek buruk juga dapat mempengaruhi fungsi 

tumbuhan tersebut dalam ekosistem, baik dalam produksi pangan, penyerapan 

karbon, produksi kayu, perlindungan dari erosi tanah, tanah longsor dan juga banjir. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dijelaskan bahwa baku mutu udara 

ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, atau komponen yang ada atau 

Gambar 12. Daun yang terpapar Ozon 
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yang seharusnya ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 

udara ambien. Untuk itu, perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang 

dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. 

Baku mutu udara ambien untuk ozon permukaan dengan waktu pengukuran 

per 1 jam adalah 235 µg/Nm3. 

Sedangkan menurut Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah: 

 

Tabel 2: Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

1 jam O3 

µg/m3 
ISPU 

Kualitas 

Udara 
Dampak 

120 10 Baik Luka pada beberapa spesies tumbuhan 

(paparan selama 4 jam) 

235 100 Sedang Luka pada beberapa spesies tumbuhan 

400 200 Tidak sehat Penurunan kemampuan pada atlit yang 

berlatih keras 

800 300 Sangat 

tidak sehat 

Olah raga ringan mengakibatkan pengaruh 

pernafasan pada pasien yang berpenyakit 

paru-paru kronis 

1000 400 Berbahaya Berbahaya bagi semua populasi yang 

terpapar 

1200 500 Berbahaya Berbahaya bagi semua populasi yang 

terpapar 

 

Lubang ozon 

Lubang ozon yang dimaksudkan berada di 

lapisan stratosfer. Sebenarnya lubang ozon bukan 

berupa lubang dimana terdapat nol ozon, tetapi lebih 

sesuai disebut dengan penipisan ozon. Penipisan 

ozon ini menyebabkan radiasi ultraviolet yang 

seharusnya diserap lapisan ozon, lolos masuk ke 

permukaan bumi. Hal ini mengurangi fungsi ozon 

stratosfer sebagai pelindung bumi. Penipisan ozon Gambar 13. Lubang Ozon 



 

22 
 

Buletin Atmosfer Bumi Cenderawasih Edisi Bulan Oktober 2018 

musiman yang terjadi selama musim semi Belahan Bumi Selatan (Agustus – 

Oktober) diamati di Antartika. 

Setiap tahun dalam beberapa dekade selama bulan September hingga 

November, ozon stratosfer di area kutub selatan hancur dan berkurang di bawah 

220 DU (Dobson Unit) sedangkan rata-rata normal ozon adalah 300-500 DU. Area 

inilah yang dikenal sebagai “Lubang Ozon”. 

Sudah banyak yang mengetahui bahwa CFC (chlorofluorocarbon) 

dihasilkan oleh pendingin. Di atmosfer CFC bisa bertahan hingga tahunan dan ini 

membuat CFC yang diproduksi di lapisan permukaan bisa mencapai lapisan 

stratosfer. Di lapisan stratosfer inilah akhirnya radiasi ultraviolet memecahkan atom 

klorin (Cl) yang berkontribusi dalam penghancuran ozon.  

Kemudian bagaimana kita dapat menjaga ozon di lapisan stratosfer 

sedangkan kita berusaha mengurangi ozon permukaan? 

Karena adanya Protokol Montreal (1987) yang menyepakati bersama 

tentang perlindungan ozon stratosfer dengan mengurangi produksi unsur penipis 

ozon (Ozone Depleting Substances -ODS), penipisan ozon diamati mulai 

berkurang, tetapi penting bagi kita untuk menutup lubang ozon. Karena itulah kita 

harus bertanggung jawab dan menghindari menggunakan beberapa produk yang 

dapat membahayakan planet kita. 

Beberapa contoh yang bisa kita lakukan antara lain: 

1. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk jarak dekat sebaiknya pilih 

berjalan kaki atau untuk pilihan lain transportasi gunakan angkutan umum 

2. Hindari menggunakan pestisida dan mengganti dengan bahan ramah 

lingkungan 

3. Hindari menggunakan alat pendingin (lemari es dan AC) yang mengandung 

CFC 

4. Gunakan Alat Penyemprot non-CFC 

5. Hindari menggunakan alat pemadam yang mengandung halon. 

Walaupun hal-hal ini tampaknya sepele, tetapi ini harus menjadi kesadaran 

kita bersama, karena melindungi bumi harus menjadi tanggung jawab kita bersama. 

Karena kalau tidak, bumi pun akan susah payah melindungi kita. 

--------  
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BIOGRAFI 

KEPALA SEKSI OBSERVASI GAW SORONG 

 

Merpati Teodoris Nalle, S.TP 

atau biasa dipanggil “Monte”, lahir pada 

tanggal 03 Maret 1977 di Kabupaten 

Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. 

Beliau memiliki seorang istri dan dua 

orang anak. Beliau menamatkan 

pendidikan SD-SMA di Kabupaten 

Rote Ndao dan memulai pendidikan di 

Akademi Meteorologi dan Geofisika 

(AMG) Jakarta pada tahun 1999, dan 

pada tahun 2002 beliau telah 

menyelesaikan pendidikannya. Kemudian di tahun yang sama beliau memulai 

tugasnya sebagai forecaster di Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang. 

Pada tahun 2009, beliau melanjutkan pendidikan S-1 Jurusan Teknologi 

Pertanian di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan memperoleh gelar 

Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP) pada tahun 2013 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai prakirawan, ia juga dipercayakan 

sebagai operator SIMAK-BMN dan bendahara penerima. Beliau telah mengikuti 

beberapa kali pelatihan yakni Diklat Teknis Substantif Spesialis Pengelola Barang, 

Diklat Pengolahan dan Analisis Data Klimatologi dan Kualitas Udara, Diklat 

Meteorologi Publik, Diklat Sertifikasi Observer, Diklat Pengolahan dan Analisis 

Klimatologi, Diklat Permodelan Perubahan Iklim, dan Diklat Fungsional PMG 

Ahli. Beliau juga sering mengikuti workshop, sosialisasi terkait informasi iklim 

serta Training Of Trainer SLI (Sekolah Lapang Iklim).  

Pada bulan Maret 2018, beliau dilantik sebagai Kepala Seksi Observasi di 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara Klademak Sorong (GAW 

Sorong) dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya sampai dengan saat ini 

(sekarang).                                              -------- 

  

Gambar 14. Merpati T. Nalle  
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TOKOH DALAM SEJARAH :  

CHRISTIAN FRIEDRICH SCHÖNBEIN - PENEMU OZON 

 

Christian Friedrich Schönbein 

(1799 –1868) seorang ahli kimia 

berkebangsaan Jerman adalah orang 

yang pertama kali menemukan ozon, 

tepatnya orang yang setelah melakukan 

penelitian, mengenali terbentuknya 

ozon, dan memberikan nama “ozon”. 

Schonbein lahir pada 18 

Oktober 1799 di Metzingen, Jerman, 

anak pertama dari delapan bersaudara. 

Pemikiran Schonbein yang aktif di sekolah sebuah kota kecil membuat guru 

Schonbein merekomendasikan agar ayah Schonbein mencarikan pendidikan yang 

lebih baik bagi Schonbein. Tetapi kondisi keluarga Schonbein saat itu tidak 

memungkinkan bagi Schonbein untuk melanjutkan sekolahnya.   

Pada tahun 1813, Schonbein magang di sebuah perusahaan kimia dan 

farmasi di Boblingen, Jerman. Selain mempelajari kimia, Schonbein juga belajar 

bahasa Latin, Inggris, Prancis, filosofi dan matematika. Pada tahun 1820 ia 

bergabung dengan perusahaan kimia milik Johann Gottfried Dingler di Augsburg, 

Jerman. Pada saat itu Dingler baru saja memulai Polytechnisches Journal dan 

Schonbein membantunya dalam membuat terjemahan bahasa Prancis. 

Schonbein semakin tertarik dalam karir akademiknya dan pada tahun 1821 

hingga 1823 ia mempelajari fisika, kimia dan mineralogi di Universitas Erlangen 

dan Tubingen, keduanya di Jerman.  Setelah itu Schonbein bekerja sebagai pengajar 

di Keilhau-Jerman, Epsom-Inggris dan Paris-Prancis. Pada tahun 1828 ia 

bergabung dengan Universitas Basel di Swiss sebagai pengajar pengganti. 

Kemudian Schonbein menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Basel 

pada tahun 1829. Pada tahun 1835 Schonbein dipromosikan sebagai pengajar 

penuh, profesor kimia dan fisika di Universitas Basel dan tetap bekerja di 

universitas tersebut hingga akhir hayatnya.  

Gambar 15. Christian Friedrich Schonbein 
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Schonbein menemukan ozon pada tahun 1839 saat sedang mempelajari 

elektrolosis air. Ia menyadari bau aneh saat penelitian, bau yang mirip di udara 

setelah sambaran petir. Ia kemudian menamai gas yang berbau tersebut dengan 

“ozon”, dari sebuah kata dalam bahasa Yunani “ὄζειν” (ozein) yang berarti bau. 

Akan tetapi Schonbein awalnya yakin ozon adalah senyawa yang terbentuk dari air 

dan oksigen, baru pada 1851 Schonbein menyatakan bahwa kemungkinan ozon 

adalah wujud dari oksigen.  

Schonbein meninggal pada tanggal 29 Agustus 1868 di Baden-Baden, 

Jerman dan dimakamkan di Basel, Swiss. 

 

-------- 
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PEMASANGAN AUTOMATIC RAIN WATER SAMPLER 

(ARWS) 

DI STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL (PAG)  

PUNCAK VIHARA KLADEMAK – SORONG 

 

Pada hari Jumat, Tanggal 21 September 2018 dalam rangka melengkapi 

peralatan di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara Klademak - Sorong 

telah dilakukan pemasangan alat Automatic Rain Water Sampler (ARWS). 

Pemasangan dilakukan oleh penyedia didampingi oleh staf dari Kedeputian 

Klimatologi BMKG Pusat dan seluruh staf operasional Stasiun PAG Sorong. 

 

 

Gambar 16. Pemasangan Automatic Rain Water Sampler (ARWS) 

 

 ARWS adalah peralatan yang digunakan untuk mengumpulkan sampel air 

hujan (sampel basah/Wet) dan sampel debu (sampel kering/Dry). ARWS sendiri 

terdiri atas dua buah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan sampel air hujan 

dan sampel debu, sebuah lengan motorik yang berguna untuk menggerakan penutup 

wadah dan sebuah sensor sederhana untuk mendeteksi hujan.  

Prinsip kerja ARWS sangat sederhana dimana pada saat kondisi normal 

posisi penutup akan menutup wadah sampel air hujan, saat terjadi hujan sensor akan 
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aktif dan memicu motor untuk menggerakan penutup sehingga wadah sampel air 

hujan terbuka dan air hujan dapat tertampung. Penutup kemudian bergerak menutup 

wadah sampel debu sehingga tetap kering dan tidak terkontaminasi air hujan. 

Selain melakukan pemasangan alat, juga dilakukan pelatihan untuk 

pengoperasian dan perawatan alat ARWS serta pengambilan air sampel hujan yang 

kemudian akan dikirimkan ke Lab BMKG pusat. 

 

Gambar 17. Sample Air Hujan yang dimasukkan dalam botol 

 

 

 

-------- 
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KEUNIKAN BAKAR BATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papua, atau yang sering kita kenal dengan Bumi Cenderawasih, begitu 

banyak hal-hal yang unik dan menarik yang bisa kita lihat di Tanah Papua. Salah 

satu keunikan adat istiadat di Tanah Papua adalah kegiatan memasak bersama yang 

disebut “Bakar Batu”, dan cara memasak unik ini hanya dapat kita lihat di Tanah 

Papua.  

Sesuai dengan namanya, dalam memasak menggunakan metode bakar batu. 

Prosesi Bakar Batu biasanya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, 

pembakaran, dan makan bersama. Tahap persiapan diawali dengan pencarian kayu 

bakar dan batu yang akan dipergunakan untuk memasak. Batu dan kayu bakar 

disusun dengan urutan sebagai berikut, pada bagian paling bawah ditata batu-batu 

berukuran besar, di atasnya ditutupi dengan kayu bakar, kemudian ditata lagi batuan 

yang ukurannya lebih kecil, dan seterusnya hingga bagian teratas ditutupi dengan 

kayu. Kemudian tumpukan tersebut dibakar hingga kayu habis terbakar dan batuan 

menjadi panas. Semua ini umumnya dikerjakan oleh kaum pria. 

Di lain tempat, kaum wanita menyiapkan bahan makanan yang akan 

dimasak. Babi biasanya dibelah mulai dari bagian bawah leher hingga selangkang 

kaki belakang. Isi perut dan bagian lain yang tidak dikonsumsi akan dikeluarkan, 

Gambar 18. Proses peletakan batu 
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sementara bagian yang akan dimasak dibersihkan. Demikian pula dengan sayur 

mayur dan umbi-umbian. 

Kaum pria yang lainnya mempersiapkan sebuah lubang yang besarnya 

berdasarkan pada banyaknya jumlah makanan yang akan dimasak, semakin banyak 

makanan yang akan dimasak maka semakin besar lubang yang dibuat. Dasar lubang 

itu kemudian dilapisi dengan alang-alang dan daun pisang. Batu-batu panas disusun 

di atas daun-daunan lalu dilapisi lagi dengan alang-alang, di atas alang-alang 

kemudian dimasukkan daging babi dan ditutup lagi dengan dedaunan yang ditutup 

lagi dengan batu membara, dan dilapisi lagi dengan rerumputan yang tebal. 

Setelah itu, hipere 

(ubi jalar) disusun di atasnya. 

Lapisan berikutnya adalah 

alang-alang yang ditimbun 

lagi dengan batu membara, 

kemudian sayur-sayuran 

yang lainnya diletakkan di 

atasnya, ada juga yang 

menambahkan dengan buah-

buahan. Selanjutnya lubang 

itu ditimbun lagi dengan 

rumput dan batu membara. Yang paling atas diletakkan daun pisang yang ditaburi 

tanah sebagai penahan agar panas dari batu tidak menguap, lalu tunggu sekitar 60 

hingga 90 menit dan masakan itu sudah matang. Setelah matang, rumput akan 

dibuka dan makanan yang ada di dalamnya mulai dikeluarkan satu persatu, 

kemudian dihamparkan di atas rerumputan. Setelah makanan sudah matang, ada 

orang yang akan mengambil buah merah matang yang diremas-remas hingga keluar 

pasta atau cairannya. Cairan dari buah merah dituangkan di atas daging babi dan 

sayuran, serta ditambah dengan garam dan penyedap rasa juga untuk ditaburkan di 

atas hidangan. 

Kini tibalah saatnya bagi warga untuk menyantap hidangan yang telah 

matang dan dibumbui. Semua penduduk akan berkerumun mengelilingi makanan 

tersebut. Kepala Suku akan menjadi orang pertama yang menerima jatah berupa ubi 

Gambar 19.  

Berkumpul menikmati nikmatnya bakar batu 
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dan sebongkah daging babi. Selanjutnya semua akan mendapat jatah yang sama, 

baik laki-laki, perempuan, orang tua, maupun anak-anak. Setelah itu, penduduk pun 

mulai menyantap makanan tersebut. 

 Masyarakat Papua masih banyak mempertahankan budaya mereka yang 

unik-unik, dari sinilah kita harus belajar dari mereka karena mereka masih tetap 

mempertahankan dan menghargai budaya yang mereka miliki serta terus mereka 

jaga hingga saat ini. Karena bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghargai 

perjuangan para pahlawannya dan budayanya. 

 

-------- 
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