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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-III yang terbit di 

bulan September 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,   September 2018 

Kepala,      

  

 

 

Juli Setiyanto, S.TP 

       NIP. 19620725 198703 1 001 
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SEJARAH PROTOKOL KYOTO 

 

 Protokol Kyoto merupakan      

sebuah perjanjian internasional yang 

mengatur negara-negara untuk        

berkomitmen mengurangi emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) sehingga tidak 

mengganggu sistem iklim bumi.    

Protokol Kyoto merupakan hasil 

dari Conference of Parties (CoP) 3 

yang diadakan di Kyoto, Jepang pada 

bulan Desember 1997. Pembangunan 

dan berbagai kegiatan oleh negara-negara di dunia ternyata memiliki dampak 

terhadap lingkungan Dunia. Isu Pemanasan Global sebagai efek dari pemanasan 

dari gas rumah kaca terus menerus dibicarakan dan menjadi permasalahan yang 

harus diselesaikan.  

Gas Rumah Kaca ini umumnya dihasilkan dari penggunaaan fossil fuel 

seperti bensin, diesel, minyak tanah, batubara, gas alam, dan lain-lain, hal-hal 

yang terkait dengan kegiatan industri, serta penimbunan sampah organik. Hal ini 

yang melatar belakangi lahirnya Protokol Kyoto sehingga laju emisi GRK dapat 

dikendalikan.  

Di dalam Protokol Kyoto dibagi menjadi 2 anggota yaitu Negara Annex I 

dan negara non Annex. Negara-negara Annex I adalah negara maju yang        

dianggap bertanggung jawab terhadap emisi gas sejak revolusi industry. Mereka 

mengemban tugas menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dan harus melaporkan 

emisi gasnya tiap tahun. Negara Annex I ini terdiri dari 38 negara industri maju 

di Eropa, Amerika Utara, Australia. Jepang merupakan satu-satunya Negara Asia 

yang masuk dalam kategori ini. Negara-negara non Annex I adalah Negara 

berkembang. Mereka tidak mempunyai kewajiban menurunkan emisi Gas       

Rumah Kaca, tetapi dapat berpartisipasi melalui Clean Development Mechanism 

(CDM).  

Pada bulan Desember 2012. Pertemuan Negara Pihak dari Protokol Kyo-

to  serta sidang COP 18-UNFCCC di Doha-Qatar, bersepakat bahwa Protokol 

Kyoto ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun 2020, karena di    

dalam perundingan tidak memperoleh kesepakatan mengenai komitmen baru. 

Gambar 1.  
Pertemuan Protokol Kyoto di Doha Qatar 
tahun 2012 
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Tabel 1.1  Perbedaan Protokol Kyoto 2008 dan 2012 

Untuk   memperjelas kerangka  waktunya  dalam  tulisan  ini  disebut  

sebagai    Protokol  Kyoto  bagian  ke-2. Tujuan   dari   Protokol   Kyoto   Bagian   

ke-2   untuk   mengisi   kekosongan   hukum internasional akibat berakhirnya 

masa berlaku Protokol Kyoto. Namun usaha tersebut tidak disetujui oleh tiga 

negara pihak yaitu Jepang, Kanada dan Rusia. Karena mereka menginginkan ada 

komitmen baru dari  negara  pihak  karena  semakin  meningkatnya  emisi  GRK  

dan  meminta  semua  negara  polutor    menanggung  beban  dan  kewajiban  

yang sama.  

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar   

berada pada  tingkat  yang  tidak  membahayakan  sistem  iklim  bumi.  Untuk  

mencapai  tujuan  itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh 

negara industri sebesar 5% di  bawah  tingkat  emisi  tahun  1990 dalam periode 

2008-2012 melalui mekanisme Implementasi  Bersama (Joint Implementation), 

Perdagangan Emisi (Emission Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih 

(Clean Development Mechanism). 

Aspek 
  

Protokol Kyoto 2008 
  

Protokol Kyoto 2012 
  

Jumlah 
Emisi 
  

     Memiliki target pengu-
rangan emisi GRK sebe-
sar 5% di bawah tingkat 
emisi tahun 1990 dalam 
periode 2008 - 2012. 

  

     Memiliki target 
penurunan emisi GRK 
sebesar 18% dari tahun 
1990 yang dimulai pada 
tahun 2013 - 2020. 
  

Mekanisme      Mekanisme Implementasi 
Bersama (Joint Imple-
mentation), Perdagangan 
Emisi (Emission Trad-
ing), dan Mekanisme 
Pembangunan Bersih 
(Clean Development 
Mechanism) 

  

     Memiliki  mekanisme 
yang sama dengan sebe-
lumnya. Namun surplus 
yang didapat pada periode 
sebelumnya tidak dapat 
digunakan pada tahun 
2012. 
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PERALATAN DAN METODE  

PENGAMATAN GAS RUMAH KACA 

 

Pengamatan Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersifat tak kasat mata 

membutuhkan dukungan peralatan untuk membantu “melihat” keberadaan gas 

tersebut. Banyak peralatan yang telah diciptakan untuk pengamatan tersebut, 

dimana masing-masing peralatan menggunakan metode yang berbeda yang   

disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut beberapa metode pengukuran GRK 

yang umum digunakan oleh banyak peralatan pengukur GRK sesuai dengan 

rekomendasi Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt 

(EMPA) Swiss. 

 

NON-DISPERSIVE INFRARED SENSOR (NDIR SENSOR)  

Sensor spektroskopi sederhana yang sering digunakan sebagai detektor 

gas ini tidak nondispersive dalam arti dispersi optik sejak energi inframerah 

dibiarkan melewati ruang sampling atmosfer tanpa deformasi. 

 
Gambar 2. Sensor NDIR 

 

Komponen utama dari sensor NDIR adalah sumber inframerah (lampu), 

ruang sampel atau tabung cahaya, filter cahaya dan detektor inframerah.       

Cahaya IR diarahkan melalui ruang sampel menuju detektor. Secara paralel ada 

ruang lain dengan gas referensi tertutup, gas yang biasa digunakan adalah    

nitrogen. 
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 Gas dalam ruang sampel menyebabkan absorpsi panjang gelombang      

spesifik sesuai dengan hukum Beer-Lambert, dan atenuasi panjang gelombang 

ini diukur oleh detektor untuk menentukan konsentrasi gas. Detektor memiliki 

filter optik di bagian depan yang menghilangkan semua cahaya kecuali panjang 

gelombang yang dapat diserap oleh molekul gas yang dipilih. Molekul gas lain 

tidak menyerap cahaya pada panjang gelombang ini, dan tidak mempengaruhi 

jumlah cahaya yang mencapai detektor, namun beberapa sensitivitas silang 

(terpengaruh) tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, banyak pengukuran di area 

IR sensitif silang terhadap H2O sehingga gas seperti CO2, SO2 dan NO2 sering 

memulai sensitivitas silang dalam konsentrasi rendah sehingga untuk             

pengukuran gas tersebut kadar H2O di dalam sample dihilangkan.  

Sinyal IR dari sumber biasanya dipotong atau dimodulasi sehingga sinyal 

latar belakang termal dapat diimbangi dari sinyal yang diinginkan. Sensor NDIR 

untuk karbon dioksida sering dijumpai dalam unit HVAC. Peralatan dengan 

metode ini dapat digunakan untuk menganalisa kandungan : CO2, CH4, N2O, FC, 

SF6, dan NF3 

 

GAS KROMATOGRAFI (GC) 

 Merupakan salah satu jenis kromatografi 

umum yang digunakan dalam kimia analitik   

untuk memisahkan dan menganalisis senyawa 

dalam bentuk uap tanpa dekomposisi. 

Penggunaan umum GC meliputi pengujian 

kemurnian suatu zat tertentu, atau memisahkan 

berbagai         komponen campuran (jumlah 

relatif dari        komponen tersebut juga dapat 

ditentukan).      Dalam beberapa situasi, GC 

dapat membantu mengidentifikasi suatu          

senyawa. Dalam         kromatografi preparatif, 

GC dapat digunakan  untuk menyiapkan senyawa 

murni dari campuran.  

Dalam kromatografi gas, fase gerak adalah gas pembawa, biasanya gas 

inert seperti gas yang tidak reaktif seperti helium atau nitrogen. Helium tetap 

merupakan gas pembawa yang paling umum digunakan di sekitar 90% instrumen 

meskipun hidrogen lebih disukai untuk pemisahan yang lebih baik.  

Gambar 3.  Gas Kromatografi 
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 Fase stasioner adalah lapisan mikroskopis cair atau polimer pada        

pendukung padat lembam, di dalam sepotong kaca atau tabung logam yang 

disebut kolom (penghormatan kepada kolom fraksionasi yang digunakan dalam 

distilasi). Instrumen yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas      

disebut kromatografi gas  (aerograph atau gas separator). Senyawa gas yang 

dianalisis berinteraksi dengan dinding kolom, yang dilapisi dengan fase diam. 

Hal ini menyebabkan setiap senyawa untuk    mengelusi pada waktu yang    

berbeda, yang dikenal sebagai waktu retensi  senyawa. Perbandingan waktu 

retensi adalah apa yang memberi GC kegunaan analitisnya untuk menentukan 

kandungan gas yang ada. Kromatografi gas pada prinsipnya mirip dengan   

kromatografi kolom (serta bentuk kromatografi lainnya, seperti HPLC, TLC), 

tetapi memiliki beberapa perbedaan penting, yaitu : 

• Pertama, proses pemisahan senyawa dalam campuran dilakukan antara 

fase diam cair dan fase gerak gas, sedangkan dalam kromatografi kolom 

fase diam adalah fase padat dan fase gerak adalah cairan (Oleh karena itu 

nama lengkap dari prosedur ini adalah "Kromatografi gas-cair", mengacu 

pada fase mobile dan stasioner, masing-masing). 

• Kedua, kolom yang dilewati oleh fase gas terletak di oven di mana suhu 

gas dapat terkontrol, sedangkan kromatografi kolom (biasanya) tidak 

memiliki kontrol suhu seperti itu. Akhirnya, konsentrasi senyawa dalam 

fasa gas semata-mata merupakan fungsi dari tekanan uap gas. 

 Kromatografi gas juga mirip dengan distilasi fraksional, karena kedua 

proses memisahkan komponen campuran terutama berdasarkan perbedaan titik 

didih (atau tekanan uap). Namun, distilasi fraksional digunakan untuk       

memisahkan komponen campuran dalam skala besar, sedangkan GC dapat 

digunakan pada skala yang jauh lebih kecil (yaitu skala mikro). Peralatan 

dengan metode ini dapat digunakan untuk menganalisa kandungan :  CH4 

 

FOURIER-TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) 

Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum 

inframerah dari  penyerapan atau emisi zat padat, cair atau gas. Spektrometer 

FTIR secara bersamaan mengumpulkan data resolusi spectral tinggi dengan   

rentang spektrum  lebar. Ini memberikan keuntungan yang signifikan atas 

spektrometer dispersif, yang mengukur intensitas melalui rentang panjang    

gelombang yang sempit pada suatu waktu. 
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spektrometer dispersif, yang mengukur intensitas melalui rentang panjang      

gelombang yang sempit pada suatu waktu. 

Istilah Fourier-transform infrared spectroscopy berasal dari fakta bahwa 

transformasi Fourier (proses matematika) diperlukan untuk mengubah data   

mentah menjadi spektrum yang dapat dianalisa. 

 
Gambar 4.  Spektrometer Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

 

Peralatan yang bekerja menggunakan prinsip ini, menembakkan sinar 

dengan spektrum yang luas ke objek gas. Sinar tersebut ditembakkan ke           

Interferometer Michelson (konfigurasi cermin tertentu yang digerakkan oleh  

motor). Ketika cermin ini bergerak, setiap panjang gelombang cahaya yang ada 

secara berkala diblokir, ditransmisikan, diblokir, ditransmisikan, oleh              

interferometer yang menyebabkan gangguan pada penjang gelombang. Panjang 

gelombang yang berbeda dimodulasi pada tingkat yang berbeda, sehingga pada 

setiap momen sinar yang keluar dari interferometer memiliki spektrum yang   

berbeda. 

Data spektrum itu kemudian diproses oleh komputer untuk mengubah 

data mentah (penyerapan cahaya untuk setiap posisi cermin) ke dalam hasil yang 

diinginkan (penyerapan cahaya untuk setiap panjang gelombang). Pengolahan 

yang diperlukan ternyata menjadi algoritma umum yang disebut Transformasi 

Fourier. Peralatan dengan metode ini dapat digunakan untuk menganalisa      

kandungan : CO2, CH4, N2O, FC, SF6, dan NF3. 
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ANALISIS KONSENTRASI SPM DI WILAYAH SORONG 

PERIODE BULAN FEBRUARI – APRIL 2018 

 

 Suspended Particulate Matter (SPM) merupakan salah satu parameter 

pengukuran kualitas udara yang digunakan untuk mengetahui tingkat             

pencemaran udara di suatu wilayah. Suspended Particulate Matter(SPM)     

adalah partikulat yang memiliki diameter antara 0,1 – 30 mikrometer.          

Pengukuran konsentrasi Suspended Particulate Matter (SPM) di wilayah Kota 

Sorong telah dilakukan. Data konsentrasi SPM di wilayah Kota Sorong periode 

bulan Februari hingga April 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

Tanggal Konsentrasi SPM (µg/m3)

02/05/2018 56,54

02/11/2018 44,84

02/17/2018 61,54

02/23/2018 76,94

03/01/2018 30,14

03/07/2018 41,64

03/13/2018 60,04

03/19/2018 79,84

03/25/2018 61,14

04/06/2018 81,24

04/12/2018 44,34

04/18/2018 34,84

04/24/2018 71,24

04/30/2018 68,24

Gambar 5. Grafik Konsentrasi SPM di Kota Sorong bulan Februari – April 2018 
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Berdasarkan grafik konsentrasi SPM Kota Sorong menunjukan bahwa 

Konsentrasi SPM di wilayah Kota Sorong selama bulan Februari hingga April 

mengalami fluktuasi pada range nilai 30,14 µg/m3 hingga 81,24 µg/m3.     

Konsentrasi SPM minimum terjadi pada tanggal 01 Maret 2018 dengan nilai 

30,14 µg/m3
, sementara itu konsentrasi SPM maksimum terjadi pada tanggal 06 

April 2018 sebesar 81,24 µg/m3
.Konsentrasi SPM di Kota Sorong pada bulan 

Februari hingga April 2018 masih berada dibawah nilai baku mutu udara      

ambien SPM, yaitu 230 µg/m3)/hari (PP No.41 Tahun 1999), sehingga         

termasuk dalam kategori ISPU baik – sedang. 
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POLUSI UDARA 

 

 Polusi (pencemaran udara) adalah 

suatu kondisi dimana kualitas udara   

menjadi rusak dan terkontaminasi oleh        

zat-zat, baik yang tidak berbahaya     

maupun yang membahayakan kesehatan 

tubuh manusia. Pencemaran udara       

biasanya   terjadi di kota-kota besar dan 

juga daerah padat industri yang 

menghasilkan gas-gas yang mengandung 

zat di atas batas kewajaran. Rusaknya 

atau semakin    sempitnya lahan hijau, 

pepohonan di suatu daerah juga dapat memperburuk kualitas udara di tempat 

tersebut. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang 

mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan akan semakin parah    

pencemaran udara yang terjadi. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah, 

pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan        

pencemaran udara yang terjadi. 

Penurunan kualitas udara yang terus terjadi selama beberapa tahun    

terakhir menunjukkan kita bahwa betapa pentingnya digalakkan usaha-usaha 

pengurangan emisi ini. Baik melalui penyuluhan kepada masyarakat ataupun 

dengan mengadakan penelitian bagi penerapan teknologi pengurangan emisi.  

Secara umum, terdapat 2 sumber pencemaran udara, yaitu pencemaran 

akibat sumber alamiah, seperti letusan gunung berapi, dan yang berasal dari 

kegiatan manusia, seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan     

lain-lain. Di dunia, dikenal 6 jenis zat pencemar udara utama yang berasal dari 

kegiatan manusia, yaitu Karbon Monoksida (CO), Oksida Sulfur (SOx), 

Oksida Nitrogen (NOx), Partikulat, Hidrokarbon (HC), dan Oksida Fotokimia, 

termask Ozon. 

Gambar 6. Limbah Asap Industri atau Pabrik 

( sumber gambar: https://hamparan.net/
pencemaran-udara/ ) 

https://hamparan.net/pencemaran-udara/
https://hamparan.net/pencemaran-udara/
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Di Indonesia, kurang lebih 70% pencemaran udara disebabkan oleh 

emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat         

berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan 

manusia maupun  terhadap lingkungan, seperti Timbal/Timah Hitam (Pb), 

Oksida Nitrogen (NOx), Hidrokarbon (HC), Karbon Monoksida (CO), dan 

Oksida Fotokimia (Ox). Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100%  

Timbal, 13-44% suspended particulate matter (SPM), 71-89% Hidrokarbon, 

34-73% NOx, dan hampir seluruh Karbon Monoksida (CO) ke udara Jakarta. 

Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga, dimana 

mencakup 41% dari sumber debu. 

 

Zat Pencemar  

1. Karbon Monoksida (CO) Asap kendaraan merupakan sumber utama bagi 

karbon monoksida di berbagai perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 

60% pencemaran udara di Jakarta berasal dari alat transportasi yang   

berbahan bakar solar yang sudah tidak laik jalan yang masih beroperasi. 

Formasi CO merupakan fungsi dari rasio kebutuhan udara dan bahan  

bakar dalam proses pembakaran di dalam ruang bakar mesin diesel. 

Percampuran yang baik antara udara dan bahan bakar terutama yang   

terjadi pada mesin-mesin yang menggunakan Turbocharge merupakan 

salah satu strategi untuk meminimalkan emisi CO. 

2. Nitrogen Dioksida (NO2), bersifat racun terutama terhadap paru. Kadar 

NO2 yang lebih tinggi dari 100 part per million (ppm), dapat mematikan 

sebagian besar binatang percobaan dan 90% dari kematian tersebut 

disebabkan oleh gejala pembengkakan paru (edema pulmonari). Kadar 

NO2 sebesar 800 ppm akan mengakibatkan 100% kematian pada        

binatang-binatang yang diuji dalam waktu 29 menit atau kurang.     

Percobaan dengan pemakaian NO2 dengan kadar 5 ppm selama 10 menit 

terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas.  

3. Sulfur Oksida (SOx) Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan 

oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu Sulfur 

Dioksida (SO2) dan Sulfur Trioksida (SO3), yang keduanya disebut   

Sulfur Oksida (SOx). Pengaruh utama polutan SOx terhadap manusia 

adalah iritasi sistem pernafasan. Penelitian menunjukkan bahwa iritasi 

tenggorokan terjadi pada kadar SO2 sebesar 5 ppm atau lebih, bahkan 
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pada beberapa individu yang sensitif iritasi terjadi pada kadar 1-2 ppm. 

SO2 dianggap pencemar yang berbahaya bagi kesehatan terutama        

terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada 

sistem pernafasan kardiovaskular.  

4. Ozon (O3), merupakan salah satu zat pengoksidasi yang sangat kuat 

setelah Fluor, Oksigen dan Oksigen Fluorida (OF2). Meskipun di alam 

terdapat dalam jumlah kecil tetapi lapisan ozon sangat berguna untuk 

melindungi bumi dari radiasi ultraviolet (UV-B). Ozon terbentuk di udara 

pada ketinggian 30 km dimana radiasi UV matahari dengan panjang    

gelombang 242 nm secara perlahan memecah  molekul Oksigen (O2) 

menjadi atom Oksigen, tergantung dari jumlah molekul O2 atom-atom 

Oksigen secara cepat membentuk Ozon. Ozon menyerap radiasi sinar 

matahari dengan kuat di daerah panjang gelombang 240-320 nm. 

5. Hidrokarbon (HC), di udara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan 

akan membentuk ikatan baru yang disebut Plycyclic Aromatic             

Hidrocarbon (PAH) yang banyak dijumpai di daerah industri dan padat 

lalu lintas. Bila PAH ini masuk dalam paru-paru akan menimbulkan luka 

dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. 

6. Khlorin (Cl2) adalah gas berwarna hijau dengan bau sangat menyengat. 

Berat jenis gas khlorin 2,47 kali berat udara dan 20 kali berat gas         

Hidrogen Khlorida yang toksik (beracun). Gas khlorin sangat terkenal 

sebagai gas beracun yang digunakan pada perang dunia ke-1. Selain bau 

yang menyengat gas khlorin dapat menyebabkan iritasi pada mata serta 

saluran pernafasan. Apabila gas khlorin masuk dalam jaringan paru-paru 

dan bereaksi dengan ion Hidrogen akan dapat membentuk Asam 

Khlorida yang bersifat sangat korosif dan  menyebabkan iritasi dan    

peradangan.  

7. Partikulat Debu (TSP) Pada umumnya ukuran partikulat debu sekitar 5 

mikron merupakan partikulat udara yang dapat langsung masuk ke dalam 

paru-paru dan mengendap di alveoli. Keadaan ini bukan berarti bahwa 

ukuran partikulat yang lebih besar dari 5 mikron tidak berbahaya, karena 

partikulat yang lebih besar dapat mengganggu saluran pernafasan bagian 

atas dan menyebabkan iritasi. 
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8. Timah Logam berwarna kelabu keperakan yang amat beracun dalam   

setiap bentuknya ini merupakan ancaman yang amat berbahaya bagi anak 

di bawah usia 6 tahun, yang biasanya mereka telan dalam bentuk serpihan 

cat pada dinding rumah. Logam berat ini merusak kecerdasan,         

menghambat pertumbuhan, mengurangi kemampuan untuk mendengar 

dan memahami bahasa, dan menghilangkan konsentrasi. Zat-zat ini mulai 

dari asbes dan logam berat (seperti kadmium, arsenik, mangan, nikel dan 

zink). 

 

Dampak Pencemaran Udara  

1. Dampak kesehatan Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat   

masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan. Jauhnya penetrasi zat 

pencemar ke dalam  tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat 

berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas,        

sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. 

Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah.     

Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai antara lain ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut), termasuk di antaranya, asma, bronkitis, dan 

gangguan pernapasan lainnya. 

2. Dampak terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah dengan    

tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan 

rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis,bintik hitam. Partikulat 

yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses 

fotosintesis, merusak estetika, mengganggu kenyamanan, merusak       

gedung, kantor, dan perumahan.  

3. Pencemar udara seperti Sulfur Dioksida (SO2) dan Nitrogen Dioksida 

(NO2) bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH 

air hujan, hujan asam dengan pH normal air hujan yaitu 5,6 karena CO2 di 

atmosfer. Dampak dari hujan asam ini antara lain, mempengaruhi kualitas 

air permukaan, merusak tanaman dan melarutkan logam-logam berat 

yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan 

air permukaan. 
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4. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan karbon dioksida (CO2), 

kloroflouroklorida (CFC), metana (CH4), ozon (O3), dan dinitrogen 

monoksida (N2O) di lapisan udara kita, sebenarnya zat-zat ini ada di 

lapisan udara menguntungkan yaitu, untuk menghalangi pemantulan 

panas dari bumi ke luar angkasa, karena panas terhalangi maka udara di 

bumi siangnya tidak terlalu panas dan malamnya tidak terlalu dingin, 

menguntungkan jika keberadaannya di udara dengan jumlah sedikit, tapi 

fakta sampai dengan saat ini jumlah CO2, CFC, N2O di udara sangat  

banyak dikarenakan gaya hidup manusia di dunia serba canggih dan 

serba menggunakan bahan bakar fosil. 

 

 Faktor Penyebab Pencemaran Udara 

       Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

a.  Faktor Alam (Internal), yang bersumber dari aktivitas alam, contoh : 

• Abu yang dikeluarkan akibat letusan Gunung Berapi 

• Gas-gas Vulkanik 

• Debu yang beterbangan di udara akibat tiupan angin 

• Bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik 

b.  Faktor Manusia (Eksternal), yang bersumber dari hasil aktivitas          

manusia,contoh:   

• Hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor 

• Bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai 

zat kimia organik dan anorganik 

• Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara 

• Pembakaran sampah rumah tangga 

• Pembakaran hutan 

 

Cara mengurangi pencemaran udara 

1. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita  

2. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor 

3. Kalau untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakanlah sepeda 

4. Lakukanlah gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi 

oksigen. 
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5. Mengolah asap pabrik, seperti yang dilakukan oleh PT SEMEN        

PADANG mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut         

Pembangkit Listrik Tenaga Asap (PLTA). 

 

ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) 
 

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam bahasa Inggris yaitu 

Air Pollution Index, disingkat (API) adalah  laporan kualitas udara kepada 

masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas 

udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah 

menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. 

Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara        

terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai         

estetika. ISPU ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu: Karbon 

Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon 

Permukaan (O3), dan Partikel Debu (PM10). Di Indonesia ISPU diatur   

berdasarkan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997. 

 
Gambar 7. Indeks Kualitas Udara  

(sumber gambar: http://iku.menlhk.go.id/index/index/prop/31/id/ID-JK) 

 

 

KATEGORI RENTANG WARNA PENJELASAN 

1. Indeks kategori Baik: 0 – 50 (Hijau), Tingkat kualitas udara yang tidak 

memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak          

berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. 

http://iku.menlhk.go.id/index/index/prop/31/id/ID-JK
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2. Indeks kategori Sedang: 51 – 100 (Biru), Tingkat kualitas udara yang  

tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi         

berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika 

3. Indeks kategori Tidak Sehat: 101 – 199 (Kuning), Tingkat kualitas udara 

yang bersifat    merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang 

sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai 

estetika. 

4. Indeks kategori Sangat Tidak Sehat: 200 – 299 (Merah), Tingkat kualitas 

udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi 

yang terpapar. 

5. Indeks kategori Berbahaya: 300 – lebih (Hitam), Tingkat kualitas udara 

berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius 

pada populasi. 
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PARTIKULAT 

 

Perubahan lingkungan hidup pada umumnya 

disebabkan oleh pencemaran udara dimana       

masuknya zat pencemar (berbentuk gas dan 

partikel kecil yang dinamakan aerosol) ke dalam 

udara. Aerosol didefiniskan sebagai partikel cair 

maupun padat yang tersuspensi di dalam gas. 

Ukuran Karakteristik partikulat debu termasuk 

diantaranya ukuran, distribusi ukuran, bentuk 

kepadatan, kelengketan, sifat korosif, reaktivitas 

dan toksisitas. Salah satu karakteristik yang paling 

penting dari suspensi partikel debu adalah distribusi ukuran partikel aerosol. 

Ukuran partikel merupakan parameter terpenting untuk memberi ciri perilaku 

aerosol. Semua sifat aerosol sangat bergantung pada ukuran partikel partikel 

aerosol antara 0,001 dan 100 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partikel yang berdiameter kurang dari 2,5 µm umumnya dianggap halus dan 

yang lebih besar dari 2,5 µm dianggap kasar. Partikulat adalah debu atau 

partikel halus yang melayang-layang di udara yang bersifat padat maupun cair, 

baik berasal dari tanaman maupun kegiatan manusia. Sumber partikulat dapat 

berasal dari sumber alami dan antropogenik. Sumber alami diantaranya berasal 

dari debu vulkanik, kebakaran hutan, angin yang membawa partikel tanah dan 

Gambar 8. Sumber Partikulat di 

udara [Sumber: Alfiah, 2009]) 

Gambar 9. Ukuran Jenis- Jenis Partikel (µm) 
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serpihan batuan, penguapan garam air laut, dll. Sementara itu sumber antropo-

genik dapat berasal dari proses dan kegiatan industri seperti asap dari cerobong 

pabrik, pembakaran batu bara, penggunaan mesin diesel yang tidak terpelihara 

dengan baik, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembakaran sampah.    

Partikulat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan ukuran diameter 

partikelnya, yaitu SPM (Suspended Particulate Matter) atau TSP (Total      

Suspended Particulate), PM10, dan PM2,5. SPM merupakan partikulat yang 

memiliki diameter <100 µm, sementara itu PM10 memiliki diameter <10 µm, 

dan PM2,5 berdiameter <2,5 µm. 

 Keberadaan partikulat di udara secara potensial menyebabkan kerugian, 

seperti pada kesehatan paru-paru dan dapat mereduksi jarak penglihatan 

(visibilitas). Besarnya efek yang ditimbulkan oleh partikulat bergantung pada 

besar kecilnya ukuran partikulat, konsentrasi, dan komposisi fisik-kimia di 

udara. Polutan partikulat masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui   

sistem pernapasan, oleh karena itu pengaruh yang merugikan langsung       

terutama terjadi pada sistem pernafasan. Faktor yang paling berpengaruh     

terhadap sistem pernafasan terutama adalah ukuran partikulat, karena ukuran 

partikulat yang menentukan seberapa jauh penetrasi partikulat ke dalam sistem     

pernafasan. 

 SPM yang merupakan partikulat dengan ukuran diameter >10 µm masuk 

ke dalam proses pernafasan manusia dan tersaring di bagian saluran pernafasan 

atas (bulu hidung), sehingga tidak sampai terhirup kedalam paru-paru.          

Sementara itu partikel dengan diameter <10 µm memicu timbulnya infeksi 

saluran pernafasan karena dapat mengendap pada saluran pernafasan daerah 

bronkus dan alveolus. PM10 dapat menembus kedalam paru-paru dan          

mengendap di daerah bronkus. Sementara itu, PM2,5 dapat masuk dan         

mengendap di dalam alveolus. 
 

Tabel 1. 3. Kategori ISPU untuk partikulat udara ambien selama 24 Jam  

 
Sumber : National Ambient Air Quality Standards dan BAPEDAL  
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Untuk menyediakan informasi mengenai kualitas udara ambien di     

lokasi dan waktu tertentu digunakan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara). 

Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan 

yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu     

tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai   

estetika dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 

41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, baku mutu udara     

ambien nasional untuk TSP (Total Suspended Particulate)/SPM adalah 230 µg/

m3 (24 jam), PM10 adalah sebesar 150 µg/m3 (24 jam), dan PM 2,5 adalah 

sebesar 65 µg/m3 (24 jam). 
 

Tabel 1. 4. Kategori ISPU untuk Partikulat Terhadap Efek Kesehatan 

 Pemantauan partikulat dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran 

SPM dan Particulat Matter (PM10 dan PM2.5). Peralatan yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran konsentrasi debu SPM adalah High Volume Sampler 

(HV – Sampler). Sementara itu, alat PM Thermo dan BAM digunakan secara 

otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi PM10 dan PM2.5.  Beda 

alat pemantau PM10 dan PM2.5 hanya pada ukuran saringan inletnya. 

Gambar 10. HV-Sampler dan Alat PM Thermo 5014i 
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BIOGRAFI 

KEPALA STASIUN METEOROLOGI SORONG 

 

 Bapak Erasmus Kayadu, S.Si, 

M.Si atau dalam kesehariannya di-

panggil dengan nama “Pak Mus” adalah 

Kepala Stasiun Meteorologi Seigun So-

rong. Beliau menjabat sebagai Kepala 

Stasiun sejak tahun 2017. Pak Mus 

yang memiliki hobi membaca dan 

memiliki motto hidup “Berkarya untuk 

bangsa dan untuk Tuhan” lahir di kota 

Ambon pada tanggal 12 Februari 1961.  

Beliau menyelesaikan pendidikan di 

Akademi Meteorologi dan Geofisika pada tahun 1984. Kemudian di tahun 

yang sama Beliau memulai tugasnya sebagai prakirawan di Stasiun Meteorolo-

gi Biak. Pada tahun 1996 Beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Sarjana Sains 

(S.Si). Pada tahun 2010 Beliau melanjutkan lagi pendidikan pascasarjananya di 

Universitas Cenderawasih dan lulus dengan gelar Master of Science (M.Si). 

Karir Beliau juga terus naik dengan tugas baru yang diembankan se-

bagai Kepala Tata Usaha di Stasiun Meteorologi Biak pada tahun 1999. 

Kemudian tempat tugas Beliau juga dipindahkan ke kota Jayapura pada tahun 

2001 dengan tugas baru sebagai Kepala Seksi BPP di Balai V, kemudian se-

bagai Kepala Seksi Rencana di Balai V pada tahun 2004 dan akhirnya pada 

tahun 2005 sebagai Kepala Bidang Observasi di Balai V sebelum Beliau 

meninggalkan Tanah Papua. 

Pada tahun 2009 Beliau kembali ke tanah kelahirannya di Ambon untuk 

menjabat sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Pattimura. Tetapi hanya sekitar 

3 tahun Beliau bertugas di Ambon karena selanjutnya Beliau dipindah tu-

gaskan ke kota lain sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai di 

Bali, tepatnya pada tahun 2012. 

 

Gambar 11. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I    

Seigun Sorong Bapak Erasmus Kayadu, S.Si, M.Si 
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Setelah track record-nya yang terus berkembang, tidak heran kalau 

kemudian Beliau ditugaskan ke BMKG Pusat di Ibukota, Jakarta. Pada tahun 

2016 Beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi, dan 

akhirnya pada tahun 2017 Beliau kembali lagi ke Tanah Papua tempat Beliau 

memulai karirnya sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Seigun di kota 

Sorong. 

Setelah cukup lama tinggal di kota-kota besar, kesan Beliau saat berada 

di kota Sorong tidak jauh berbeda dengan kota-kota besar lainnya karena apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan Beliau bisa didapatkan dengan cukup mudah. 

Hanya saja Beliau bercanda kalau kadang merasa tidak karuan saat hujan deras 

mengingat Beliau juga pernah mengalami bencana banjir. Tetapi kesannya saat 

berada di Stasiun Meteorologi Sorong yang juga bertugas sebagai koordinator 

Papua Barat, Beliau merasa bahagia dengan rekan-rekan kerja yang baik dan 

berpotensi memajukan Stasiun Meteorologi Sorong khususnya Papua Barat 

walaupun dengan tenaga yang terbatas tetapi memiliki semangat yang tinggi. 

Beliau merasa tenang dengan rekan-rekan kerja yang mau diatur sehingga se-

tiap program kerja untuk perbaikan bisa dilakukan dengan baik. 

Harapan Beliau untuk BMKG Sorong agar lebih baik lagi dan menjadi  

sumber informasi Meteorologi Penerbangan, Publik, Maritim, Kualitas Udara 

dan Kegempaan. Khususnya untuk maritim mengingat lautan di wilayah So-

rong yang luas sehingga pelayanan meteorologi maritim agar lebih diper-

hatikan. 
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BIOGRAFI 

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA GAW SORONG 

 

 Namanya adalah Elisabeth Elwarin, 

S.Si. Ia lahir pada tanggal 28 Januari 1981 di 

Sorong, salah satu kota di Provinsi paling   

Timur Indonesia, yaitu Papua Barat. Merupa-

kan Putri Pertama dari empat bersaudara, buah 

dari Pasangan Alm. Bapak Jeremias Elwarin 

yang berasal dari Maluku Tenggara, dan Alm. 

Ibu Rahel Elwarin yang berasal dari Sulawesi 

Selatan. Elis adalah nama panggilan akrabnya 

yang mempunyai hobby traveling, yoga, dan 

zumba. Ia menyelesaikan Pendidikan          

Sarjananya di salah satu Perguruan Tinggi  Negeri di Jogyakarta yaitu         

Universitas Kristen Immanuel, dan pada tahun 2005. Ia berhasil menyelesaikan 

studi akhirnya dan  meraih gelar Sarjana Sains (S.Si) 

Pada tahun yang sama pula, yakni tahun 2005, Ia memulai karirnya 

bekerja di BII (Bank Internasional Indonesia) cabang Sorong, yang posisinya 

pada waktu itu sebagai Marketing (pemasaran) selama setahun Ia bergelut di 

dunia perbankan. Dan pada tahun 2008, penerimaan CPNS yang dibuka untuk 

umum, namun di dalam benak wanita ini, Ia berkata bahwa sangat mustahil 

untuk menjadi seorang PNS, ibarat pepatah “hasrat hati memeluk gunung, apa 

daya tangan tak sampai” begitulah istilah bagi perempuan berperawakan     

sedang dan berwajah manis ini. Karena begitu banyak pelamar yang melamar 

untuk menjadi PNS, namun hanya beberapa orang saja yang di terima           

instansi-instansi terkait. Namun, karena doa serta dorongan yang kuat dari 

kedua orang tua untuk mengikuti tes CPNS sehingga Ia kemudian mengikuti 

tes tersebut dan lulus sebagai salah satu CPNS di Badan Meteorologi, Klima-

tologi, dan Geofisika.  

Setelah lulus beliau di tempatkan di Stasiun Geofisika kelas III Sorong 

sebagai Staf Tata Usaha dengan tugas pokok sebagai Operator SIMAK-BMN. 

Setelah 6 Tahun bertugas sebagai Operator SIMAK-BMN beliau ditunjuk   

menjadi Bendahara Pengeluaran. 

 

Gambar 12. Kepala Sub-bagian Tata 

Usaha Stasiun GAW Sorong Ibu 

Elisabeth Elwarin, S.Si 
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Pada tahun 2016, Beliau mendapat panggilan untuk mengikuti assess-

ment/talent mapping yang diselenggarakan di Stasiun Meteorologi Sorong. Hasil 

assessment/talent mapping tersebut beliau kemudian dipercaya untuk menduduki 

salah satu jabatan eselon IV di BMKG. Tepat pada tanggal 03 Februari 2017, 

belisu dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Stasiun Pemantau At-

mosfer Global Puncak Vihara Klademak Sorong. 

Hal ini merupakan pengalaman yang pertama kali beliau menjadi    

Kasubag TU. Meskipun merukapan stasiun baru, wanita berparas manis ini ber-

harap, Stasiun GAW Sorong semakin berkembang maju dan menjadi stasiun 

yang terdepan dalam memberikan Informasi Pelayanan kepada masyarakat, yang 

akurat, cepat, tepat dan terpercaya. 
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THE INTERNATIONAL WORKSHOP ON GAW ACTIVITIES 
2018  

 

 
Gambar 13.  Pembukaan Acara Workshop International On Global Atmospheric Watch (GAW) 

oleh Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta  

 

Jakarta, 7 Agustus 2018 / Pengamatan gas rumah kaca (GRK) yang   

dilakukan oleh BMKG merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam aksi 

mitigasi perubahan iklim sesuai hasil kesepakatan Paris Agreement 2015 serta 

menjadi sebuah niatan resmi pemerintah Indonesia dalam Nationally            

Determinated Contribution (NDC). Di dalam NDC saat ini sebagai bagian dari 

Rencana Aksi Nasional (RAN-GRK) sebagai sebuah keputusan politik tingkat 

tinggi yang mengintegrasikan program pembangunan nasional, Indonesia  

berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri 

atau 40% dengan dukungan sampai tahun 2030. 

Dengan komitmen ini BMKG, sebagai bagian dari pemerintah, terus 

berupaya melakukan pemantauan konsentrasi GRK baik melalui 3 Stasiun 

Global Atmosphere Watch (GAW) yang ada di Bukit Kototabang, Palu dan 

Sorong serta di 5 lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG yang ada di   

daerah. . Untuk meningkatkan kualitas pengamatan, Stasiun GAW yang 

beroperasi di dunia harus mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari auditor    

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), sebuah 

laboratorium pemerintah Federasi Swiss untuk sains dan teknologi material. 
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Selain dengan EMPA, BMKG juga menjalin kerjasama dengan National      

Institute for Environmental Studies (NIES), Jepang. 

Dengan peningkatan kualitas data pemantauan GRK yang dilakukan 

BMKG maka akan menjadi sebuah nilai tambah bagi posisi Indonesia untuk 

mewujudkan dan meningkatkan posisi tawar Indonesia pada Konfrensi PBB 

untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Hal ini, disampaikan oleh Kepala BMKG, 

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D yang membuka acara Workshop 

International On Global Atmospheric Watch (GAW) yang diadakan di Hotel 

Borobudur, Jakarta, dari tanggal 7-8 Agustus 2018. 

Acara workshop yang mengangkat tema "Penguatan Layanan Publik 

Kedeputian Klimatologi di Bidang Pengamatan, Penelitian dan Aplikasi       

Informasi GRK" . Workshop ini menjadi salah satu upaya BMKG dalam 

meningkatkan kualitas SDM dari para peneliti GRK BMKG dan peneliti 

lainnya. Oleh karena itu, BMKG mengundang tidak hanya peneliti yang       

berasal dari Indonesia seperti dari KLHK, BAPPENAS, BATAN, IPB, ITB 

dan UGM, namun juga dari berbagai negara seperti Swiss, Amerika, Jepang, 

Malaysia, Cina, New Zealand, Australia dan Korea Selatan. 

Narasumber di dalam Workshop merupakan pembicara-pembicara yang 

berkualitas dalam bidng GRK dan sains kimia atmosfer seperti, Dr. Oksana 

Tarasova dari WMO, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 

Ruandha Agung Sugardiman dan pembicara lain seperti dari NOAA, IAEA, 

EMPA, WDCGG, NIES dan CSIRO. Dihadiri oleh peserta sebanyak 125 

orang, workshop diharapkan mampu menambah peluang Indonesia menjadi 

pusat pelatihan GAW di kawasan regional Asia yang didukung instruktur      

nasional/internasional yang mumpuni dan mendapat dukungan komunitas gas 

rumah kaca dunia. 
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TRAINING REPORTASE KEKINIAN 

 

Di era sekarang ini banyak informasi yang    

mudah untuk kita dapatkan terutama di     

media massa, jejaring sosial maupun situs 

website. Adapun informasi di dalamnya 

berupa peristiwa dan kejadian penting 

lainnya yang menarik   untuk diliput dan   

dijadikan bahan pembicaraan oleh awak   

media. Di samping akurat atau      tidak beri-

ta tersebut, penyampaian informasi harus 

dikemas secara rapi, menarik dan mudah 

dipahami. 

 Instansi pemerintah khususnya BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika) merupakan salah satu instansi yang di dalamnya terdapat    

banyak informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di 

berbagai bidang. Kehidupan tentang lingkungan, cuaca maupun iklim adalah 

hal yang saling berkaitan erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting 

bagi seluruh pegawai BMKG mengetahui bagaimana menyampaikan          

informasi secara akurat, jelas, dan mudah dipahami sehingga dapat              

dimanfaatkan dengan baik oleh user. 

Pada tanggal 1 Agustus 2018 terdapat kegiatan “Training Reportase 

Kekinian” tepatnya dilaksanakan di kantor Stasiun Geofisika Kelas III Sorong. 

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Stasiun Geofisika Kelas 

III Sorong dan LPP RRI Sorong. Adapun beberapa tamu undangan dan peserta 

training yakni dari Stasiun Meteorologi Seigun Sorong dan Stasiun Pemantau 

Atmosfer Global Sorong. Kegiatan tersebut dihadiri dan disambut baik oleh 

Bapak Joko Purnomo selaku Kepala LPP RRI Sorong beserta staff kerja RRI 

Sorong. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi pelatihan mengenai cara  

penyampaian update informasi-informasi BMKG baik prakiraan cuaca, gempa 

bumi maupun informasi atmosfer global yang baik dan benar agar informasi 

mudah dipahami oleh masyarakat. 

Narasumber dari pihak LPP RRI Sorong adalah Ibu Prameswara 

Setyaningtyas, S.H yang mana beliau merupakan Reporter Senior RRI Sorong. 

Gambar 14. Live Report Peristiwa         

Kebakaran di wilayah hutan lindung Sorong 
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yaitu mengetahui latar belakang peristiwa, data yang diperoleh dipadukan 

dengan kata-kata guna menimbulkan imajinasi dan membangkitkan rasa ingin 

tahu pendengar. Adapun teknik reportase bisa dalam bentuk wawancara, ob-

servasi dan riset/dokumentasi. Saat reporter menyampaikan suatu berita harus 

mengandung unsur 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How) yang 

dirangkum dengan tatanan bahasa yang komunikatif, kalimat yang mudah dipa-

hami, dan intonasi yang jelas. 

     

Setelah selesai materi presentasi dari pihak RRI dilanjutkan training 

dari masing-masing peserta untuk menyampaikan informasi cuaca, gempabumi 

dan seputar atmosfer. Kegiatan penutup berupa sesi tanya jawab dan diskusi 

dengan Ibu Prameswara terkait penyampaian informasi dari BMKG yang 

komunikatif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.  

Dengan berakhirnya kegiatan Training Reportase Kekinian di Stasiun 

Geofisika Kelas III Sorong diharapkan dapat menambah wawasan rekan-rekan 

operasional di BMKG termasuk diantaranya staf Stasiun PAG/GAW Sorong-

tentang cara memberikan informasi atau berita yang baik kepada masyarakat 

baik melalui media siaran langsung di RRI Sorong maupun wawancara dari 

stasiun televisi. 

Gambar 15. Kegiatan Training Reportase Kekinian bersama RRI Sorongdi Stasiun       
Geofisika Kelas III Sorong 
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DIRGAHAYU HUT RI KE-73 BMKG SORONG 

 

 
Gambar 16.  

Foto Bersama Memperingati HUT RI KE -73 Di Kantor BMKG Stasiun Koordinator Meteorologi Seigun Sorong 

 

Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 BMKG Sorong mengadakan 

upacara bendera untuk memperingati HUT RI ke 73. Upacara bendera           

dilaksanakan di kantor Stasiun Meteorologi Kelas I Seigun Sorong diikuti oleh 

Stasiun GAW Sorong dan Stasiun Geofisika Sorong. Pelaksanaan upacara 

bendera HUT RI ke 73 dipimpin oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I    

Seigun, Bpk. Erasmus Kayadu, S.Si.,M.Si sebagai inspektur/pembina upacara. 

Dalam kesempatan tersebut banyak hal yang disampaikan oleh inspektur 

upacara terkait himbauan Kepala BMKG untuk selalu memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat berupa informasi Meteorologi, Klimatologi, 

Geofisika dan Kualitas Udara. Pelaksanaan upacara bendera dilakukan secara 

tertib oleh seluruh peserta upacara. 

Perayaan peringatan 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini   

sangat istimewa karena bertepatan dengan penyelenggaraan ASIAN GAMES 

2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Dalam rangka           

memeriahkan perayaan HUT RI ke 73 dan ASIAN GAMES 2018, BMKG   

Sorong mengadakan beberapa rangkaian kegiatan seperti “Sosialisasi Kanker” 

dan berbagai bentuk perlombaan (lomba gaplek, lomba makan kerupuk, lomba  

kelereng dsb) yang diikuti oleh seluruh keluarga besar BMKG Sorong. 
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Gambar 17. Acara Kegiatan Sosialisasi Kanker di Stasiun BMKG Sorong 

 

Kemeriahan acara begitu terlihat dari antusiasnya para peserta lomba. 

Berbagai macam perlombaan dilakukan hanya untuk memeriahkan perayaan 

73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian hadiah kepada para 

pemenang sekaligus menutup rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke 73 

yang diselenggarakan oleh BMKG Sorong. Kebersamaan, kekompakan dan 

kegembiraan merupakan hal yang selalu diterapkan khusus di BMKG Sorong.  

 

 

Gambar 18. Acara Kegiatan Lomba 17 Agustus di Halaman Kantor Stasiun Meteorologi Seigun Sorong 
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PESONA WISATA DI RAJA AMPAT 

  

 Membicarakan mengenai wisata 

alam, pasti akan terbayang tempat yang 

cantik dan penuh pesona. Raja Ampat bisa 

menjadi salah satu pilihan yang tidak bisa 

dilewatkan dalam daftar liburan di          

Indonesia Timur. Wisata yang sudah 

populer di Indonesia dan mancanegara ini, 

menyimpan sejuta keindahan alam dan 

kecantikan bawah laut. 

         Raja Ampat adalah sebuah kabupaten 

di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari banyak gugusan pulau. Untuk      

menjangkau pulau-pulau yang akan dikunjungi, wisatawan dapat menggunakan 

transportasi laut seperti speedboat dan kapal penyeberangan dari kota Sorong 

menuju ibukota kabupaten Raja Ampat, Waisai. Pilihan penginapan yang   

ditawarkan sangat beragam berada di pulau-pulau dan dekat dengan situs     

menyelam. 

 Keunggulan alam bawah laut Raja 

Ampat berdasarkan laporan dalam       

konservasi internasional pernah        

menyebutkan bahwa perairan Raja  

Ampat memiliki sekitar 75% spesies 

laut seluruh dunia dan memiliki luas 

4,6 juta hektar, ini menjadikan rumah 

bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies 

ikan dan   ribuan biota laut lainnya. 

Dengan menyimpan sejuta keindahan 

alam dan kecantikan bawah laut, Raja Ampat juga merupakan salah satu dari 

10 situs diving terbaik di dunia, sehingga menjadi tempat wisata idaman para 

wisatawan Eropa. Tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat   

juga memiliki tempat yang menarik di atas permukaan lautannya, berupa pantai 

yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat, salah satunya pasir   

timbul. Dan kebanyakan pantainya berpasir putih dan memiliki kehalusan   

seperti tepung. Ada hal lain yang menjadi daya tarik yaitu pemandangan 

Gambar 22.  

Salah satu Resort di Raja Ampat 

Gambar 23.  

Salah Satu Penginapan Di Raja Ampat 
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pulau karang dan laut yang biru 

seperti Piaynemo, Teluk Kabui, 

dan Pulau Wayag. Pulau Wayag 

telah terkenal hingga ke seluruh 

dunia lebih dulu sebelum dikenal 

di dalam negeri. Raja Ampat 

yang telah menyedot perhatian 

dunia sebagai salah  satu tempat 

wisata yang layak untuk     

dikunjungi, oleh karena itu     

kelestarian lingkungan dan flora fauna yang ada di sana harus menjadi    

perhatian dan harus dijaga agar Raja Ampat tetap dapat menjadi surga bagi 

para penikmat wisata alam. 

Gambar 24. Keindahan Pasir Timbul Raja Ampat 

Gambar 25. Keindahan Bawah Laut Raja Ampat 
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