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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 perdana yang terbit di 

bulan Juli 2018, dan selanjutnya akan terbit secara rutin setiap bulannya. 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,   Juli 2018 

Kepala,      

 

 

 

Juli Setiyanto, S.TP 

       NIP. 19620725 198703 1 001 
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SEJARAH STASIUN GLOBAL ATMOSPHERE WATCH 

 

Sejarah Global Atmosphere Watch (GAW) atau Stasiun Pemantau 

Atmosfer Global (PAG) berawal pada tahun 1950. Pada saat itu 

World Meteorological Organization (WMO) mengkoordinasikan 

pengukuran ozon di atmosfer yang dilakukan oleh seluruh negara 

anggota, program tersebut dikenal sebagai Global Ozone Observing 

System (GO3OS). Program GO3OS pada tahun 1960 berkembang 

menjadi Background Air Pollution Monitoring Network 

(BAPMON) dengan tujuan mengumpulkan data terkait pencemaran udara dunia untuk tujuan 

penelitian. 

Setelah 20 tahun berjalan, program ini menghasilkan suatu temuan yang memberikan 

gambaran masa depan bumi dan seluruh manusia di masa depan. Pada dekade tersebut terjadi 

penurunan signifikan pada ketebalan lapisan ozon yang ada di atmosfer yang disebabkan oleh 

peningkatan jumlah gas tertentu di atmosfer secara drastis dalam periode 20 tahun, gas-gas 

inilah yang kemudian dikenal sebagai greenhouse gasses / gas rumah kaca (GRK). Peningkatan 

jumlah GRK di atmosfer menyebabkan peningkatan jumlah energi radiasi gelombang panjang 

yang terperangkap di troposfer, hal ini pada akhirnya berujung pada peningkatan rata-rata suhu 

udara di permukaan bumi. Peningkatan suhu ini bersifat tetap dan terus berlangsung hingga kini 

dan dikenal sebagai Global Warming / Pemanasan Global. 

Pada tahun 1989, WMO meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pengamatan 

GRK dengan meluncurkan program Global Atmosphere Watch (GAW). Program GAW 

dijalankan dengan memanfaatkan stasiun-stasiun pengamatan yang sudah terbentuk melaluai 

program GO3OS dan BAPMON sebagai tulang punggung penyediaan data, meskipun pada saat 

itu sebaran lokasi stasiun GAW belum ideal dan masih terdapat beberapa negara yang belum 

memiliki stasiun GAW.  

Pada tahun 1991, pertemuan internasional antar para peneliti GAW dapat terlaksana 

untuk pertama kali dengan dukungan kuat dari dewan eksekutif WMO. Hasil pertemuan ini 

merekomendasikan 6 (enam) negara sebagai lokasi stasiun GAW baru sehingga seluruh 

wilayah di permukaan bumi dapat terwakili oleh paling tidak 1 (satu) stasiun GAW. Negara-

negara tersebut adalah Aljazair, Argentina, Brazil, China, Kenya dan Indonesia. Sebagai bagian 

dari WMO, Indonesia pada tahun 1996 merespon rekomendasi tersebut dengan mendirikan 

Stasiun GAW Bukit Kototabang yang menjadi bagian dari Badan Meteorologi dan Geofisika 
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(BMG). Pada tahun 2014 jumlah Stasiun GAW di Indonesia ditambah dengan membuka 2 (dua) 

Stasiun GAW baru yaitu Stasiun Stasiun GAW Lore Lindu Bariri di Sulawesi dan Stasiun GAW 

Puncak Vihara Klademak Sorong di Papua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan pembangunan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Puncak Vihara 

Klademak Sorong mulai diinisiasi sejak tahun 2011-2012 bersama dengan pembangunan 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Palu. Pembangunan kedua stasiun 

pemantau ini murni atas inisiatif Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG, 

sebelumnya BMG) dalam rangka memperluas obyek penelitian atmosfer yang dilakukan di 

wilayah Indonesia dan memperluas pengamatan ilmiah yang awalnya hanya difokuskan di 

wilayah Indonesia bagian barat dan selanjutnya berkembang ke wilayah Indonesia bagian 

tengah dan Indonesia bagian timur. 

Lokasi stasiun ini berada di daerah puncak yang jauh dari pemukiman penduduk dan 

minim dari aktivitas manusia, sehingga tempat ini merupakan lokasi yang cocok untuk 

pengamatan udara alami yang minim aktivitas manusia seperti yang diisyaratkan program 

GAW dari WMO. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong merupakan salah satu stasiun di 

daerah ekuatorial yang penting dalam program pengamatan atmosfer secara global karena 

secara umum pengukuran kondisi atmosfer dan kualitas udara di daerah ini sangat terbatas. 

 
Sumber : Aldrian, dkk. Layanan KU dari Hujan Asam hingga GRK. Penerbit Puslitbang BMKG. 

  

Gambar 1. Lokasi 3 (tiga) Stasiun GAW di Indonesia 
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PROFIL STASIUN GAW SORONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. VISI, MISI, DAN TUPOKSI GAW 

1. Visi BMKG 

Mewujudkan BMKG yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka 

mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional dan 

berperan aktif di tingkat internasional. Terminologi di dalam visi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika 

yang handal ialah pelayanan BMKG terhadap penyajian data, informasi 

pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang 

akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Tanggap dan mampu dimaksudkan BMKG dapat menangkap dan merumuskan 

kebutuhan stakeholder akan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, 

kualitas udara, dan geofisika serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna jasa. 

2. Misi BMKG 

Dalam rangka mewujudkan Visi BMKG, maka diperlukan misi yang jelas 

yaitu berupa langkah-langkah BMKG untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan 

yaitu : 

a. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan 

geofisika. 

Gambar 2. Kantor GAW Sorong 
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b. Menyediakan data, informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan 

geofisika yang handal dan terpercaya. 

c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi 

, kualitas udara dan geofisika. 

d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang meteorologi, 

klimatologi , kualitas udara dan geofisika. 

3. Tupoksi GAW 

Stasiun GAW Sorong mulai beroperasi penuh tahun 2017, dimana telah 

dilakukan pemasangan alat pengamatan GRK secara otomatis sejak tahun 2015. Dasar 

hukum dari tata laksana dan kegiatan operasional dari Stasiun GAW Sorong diatur 

dalam Peraturan Kepala BMKG No. 17 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global. Stasiun GAW Sorong melaksanakan tugas 

pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis komposisi kimia 

atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer. Berdasarkan PerKa BMKG 

No. 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan dan Pengelolaan 

data Kualitas Udara di Lingkungan BMKG, pengamatan kualitas udara terdiri dari 

pengamatan pencemaran udara dan pengamatan gas rumah kaca (GRK). 

Pengamatan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan 

terhadap unsur : 

1. Partikulat (SPM, PM10, PM2,5) 

2. Sulfur dioksida (SO2) 

3. Nitrogen Oksdia dan Nitrogen Dioksida (NO, NO2) 

4. Ozon (O3) 

5. Karbon Monoksida (CO) 

6. Komposisi Kimia Air Hujan (KAH) 

Adapun pengamatan GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan terhadap 

unsur : 

1. Karbondioksida (CO2) 

2. Metan (CH4) 

3. Nitrous Oksida (N2O) 

4. Hidrofluorokarbon (HFCs) 

5. Perfluorokarbon (PFCs) 

6. Sulfur heksafluorida (SF6) 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 

 
Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun GAW Sorong 
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PERALATAN PENGAMATAN DI STASIUN GAW SORONG 

 

1. Air Flask Sampler 

Pengukuran konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di 

Stasiun GAW Sorong dilakukan dengan metode 

sampling (manual) menggunakan Air Flask Sampler. 

Pemasangan Air Flask Sampler di GAW Sorong mulai 

dilakukan sejak tanggal 19 April 2018 yang merupakan 

kerjasama antara BMKG – NIES (Jepang). Kegiatan 

sampling dilakukan setiap minggu di hari Selasa pukul 

14.00 waktu setempat. Sampel hasil pengukuran ini 

nantinya akan dikirim ke NIES (Jepang) untuk 

dianalisa. 

 

2. Alat Thermo Analyzer (Tipe 410i, 55i, 46i, 146i) 

Pengamatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (CO2, CH4, 

N2O) di GAW Sorong dilakukan dengan metode 

monitoring (otomatis) menggunakan Seperangkat Alat 

Thermo. Pemasangan alat ini sudah dilakukan sejak 

tahun 2015. Data yang dihasilkan merupakan data 

konsentrasi karbondioksida, metana, dan nitrogen 

oksida yang secara otomatis terukur dari monitor. 

 

3. Sun Photometer 

Sejak tahun 2015 BMKG telah melakukan kerjasama 

dengan NASA (AERONET) terkait pemasangan alat 

Sun Photometer di Stasiun GAW Sorong. Hingga saat 

ini alat tersebut masih beroperasi dengan baik. 

AERONET sendiri merupakan Sistem Pemantauan 

Aerosol Regional dan Global, serta telah mendirikan 

lebih dari 250 lokasi operasional. Sun Photometer 

digunakan untuk memvalidasi data satelit aerosol oleh 

jaringan - jaringan ground-base, karakterisasi alat-alat 

Gambar 4. Air Flask Sampler 

Gambar 5. Alat Thermo Analyzer (Tipe 410i, 
55i, 46i, 146i) 

Gambar 6. Sun Photometer 
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Aeronet, dan karakterisasi aerosol serta pencemaran udara.  Pengamatan Aerosol merupakan 

salah satu pengukuran yang direkomendasikan oleh WMO melalui program GAW. 

 

4. Automatic Weather Station (AWS) 

Automatic Weather Station (AWS) merupakan 

peralatan pendukung yang digunakan untuk mengukur 

parameter meterologi seperti curah hujan, 

temperature, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, 

serta kelembaban udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alat Penampung Sampel Air Hujan 

Alat ini adalah hasil kreasi pegawai Stasiun GAW 

Sorong yang digunakan untuk menampung sampel 

air hujan. Sampel air hujan tersebut akan dikirimkan 

ke laboratorium kualitas udara BMKG pusat untuk 

dianalisa kadar kimia air hujannya. 

 

  

Gambar 7. Automatic Weather Station (AWS) 

Gambar 8. Penampung Sampel Air Hujan 
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INFORMASI GAS RUMAH KACA 

 

Data yang diperoleh Stasiun GAW Sorong merupakan hasil analisa sampel udara di 

laboratorium NIES Jepang. 

Sedangkan data rata-rata global adalah data mingguan Mauna Loa. 

 

 

Dari perbandingan tersebut dapat kita lihat bahwa konsentrasi CO2 di wilayah kota Sorong 

masih di bawah rata-rata global. 

 

   

Gambar 9. Informasi bulanan gas rumah kaca 
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KARAKTERISTIK GAS RUMAH KACA 

 

Gas Rumah Kaca merupakan kumpulan gas yang terdapat di atmosfer, yang memiliki 

kemampuan menyerap radiasi infra merah yang berasal dari radiasi. Secara alami, Gas Rumah 

Kaca (GRK) merupakan bagian dari atmosfer bumi, yang berfungsi mempertahankan suhu 

bumi agar tetap hangat, akan tetapi jika konsentrasi gas tersebut melebihi batas normal dapat 

menyebabkan pemanasan yang berimbas pada kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi. 

Fenomena ini disebut dengan efek rumah kaca. Disebut rumah kaca, karena proses pemanasan 

yang terjadi dapat dianalogikan dengan proses pemanasan pada rumah kaca pertanian yang ada 

pada daerah beriklim subtropis atau sedang.  

Oleh karena itu, konsentrasi gas rumah kaca dijadikan indikator untuk terjadinya 

peristiwa ini. Karena dampak merugikan yang semakin terasa, maka pada Conference of Parties 

ke-3 di Kyoto pada tahun 1997, dibuatlah suatu pakta yang kemudian dikenal dengan 

nama Protokol Kyoto. Protokol ini mengisyaratkan bahwa negara-negara yang ikut 

meratifikasi harus dapat mencapai persentasi emisi seperti yang telah ditetapkan. Menurut 

Protokol Kyoto, keenam jenis gas yang termasuk gas rumah kaca, diantaranya :  

 

Karbon Dioksida (CO2) 

Karbon dioksida (CO2) merupakan senyawa kimia yang terdiri dari 

dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom 

karbon. Karbon dioksida berbentuk gas pada kondisi temperatur dan 

tekanan standar. Karbon dioksida tidak memiliki bentuk cair pada 

tekanan dibawah 5,1 atm, namun langsung menjadi padat pada suhu 

dibawah -78⁰C. Dalam bentuk padat, karbon dioksida umumnya disebut 

sebagai es kering (dry ice). 

 Karbon dioksida terdapat secara alami dalam jumlah kecil, sekitar 0,03 % dari seluruh 

kandungan atmosfer bumi. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari 

seluruh gas yang ada di atmosfer, karbon dioksida memiliki peran penting dalam menciptakan 

dan memelihara suhu di permukaan bumi, sehingga keberlangsungan kehidupan makhluk hidup 

tetap terjaga. 

 Karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan efek rumah 

kaca di atmosfer bumi dengan cara menyerap radiasi matahari. Karbon dioksida menyerap 

Gambar 10. Karbon 
Dioksida (CO2) 

http://gawkototabang.files.wordpress.com/2008/08/kyoto-protocol.pdf
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panjang gelombang 13 hingga 19 mikrometer. Saat ikatan antar atom pada senyawa CO2 tidak 

cukup kuat, ikatan antar molekul CO2 menyerap radiasi inframerah dan molekul tersebut mulai 

bergetar (bervibrasi). Molekul yang bergetar itu melepaskan radiasi. Radiasi yang dilepaskan 

oleh molekul tersebut kemungkinan besar diserap lagi oleh molekul GRK lainnya. Siklus 

penyerapan, pelepasan, dan penyerapan kembali tersebut mempertahankan panas di dekat 

permukaan bumi dan secara efektif mengisolasi permukaan bumi dari ruang angkasa yang 

dingin. 

 Secara alami, karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuhan, fungi, dan 

mikroorganisme pada proses oksidasi dan respirasi serta digunakan oleh tumbuhan pada proses 

fotosintesis. Karbon dioksida juga dihasilkan dari aktivitas antropogenik berupa pembakaran 

bahan bakar fosil dan deforestasi pertanian. 

 Konsentrasi karbon dioksida yang meningkat di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu 

permukaan bumi. Laporan kajian ke-4 IPCC tahun 2007, suhu permukaan global meningkat 

sebesar 0,74 ± 0,32 ⁰C selama abad ke-20.  Peningkatan konsentrasi CO2 dalam atmosfer akan 

menyebabkan perubahan iklim yang cukup signifikan dan mempercepat peningkatan muka air 

laut (IPCC, 2001). 

 

Metana (CH4)  

Metana adalah hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk 

gas dengan rumus kimia CH4. Metana murni tidak berbau, tidak 

berwarna, sangat mudah terbakar, asphyxian (mampu menggeser 

oxygen), non toxic dan non corrosive. Komposisi gas alam adalah 75% 

metana, 15% etana, 5% hidrokarbon lain seperti: propane dan  butana. 

Pembakaran satu molekul metana dengan oksigen akan melepaskan 

satu molekul CO2 (karbondioksida) dan dua molekul H2O (air). Metana 

diklasifikasikan sebagai senyawa organik, zat yang terdiri dari karbon dan hidrogen 

(hidrokarbon).  

 Metana termasuk salah satu gas rumah kaca hasil aktivitas manusia terpenting setelah 

karbon dioksida. Satu molekul gas metana berpotensi sebagai gas rumah kaca 20 kali lebih 

besar dari pada satu molekul karbon dioksida. (nilai GWP -  The Greenhouse Warming 

Potential – gas metana adalah 21, sementara CO2 nilai GWPnya 1 dan N2O nilai GWPnya 

adalah 310), akan tetapi masa hidup gas ini di atmosfer cukup pendek yaitu 7,9 tahun dan bila 

kita bandingkan dengan gas CO2 yang mencapai 50-200 tahun dan N2O adalah 120 tahun. Gas 

Gambar 11. Metana 
(CH4) 
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metana bersumber dari 2 (dua) kegiatan utama manusia yaitu pertanian dan pertambangan. 

Sector pertanian menyumbang gas metana dari pembusukan kotoran dan tumbuhan yang 

terfermentasi oleh bakteri, sedang di sektor pertambangan metana berasal dari pengeboran gas 

yang melepaskan kandungan gas terperangkap di kulit bumi ke atmosfer. Konsentrasi gas 

metana dalam atmosfer mengalami peningkatan sekitar 1060 ppb (151%) sejak tahun 1750 dan 

terus mengalami peningkatan. Kadar gas ini diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya dalam 

sedikitnya 420.000 tahun terkahir (IPCC, 2001). 

 

Nitrogen Oksida (N2O) 

Nitrogen Oksida (nitrous oxide) merupakan senyawa kimia 

yang terdiri dari 2 atom nitrogen dan satu atom oksigen. Sumber Alami 

N2O berasal dari sumber bilogis berupa mikroba di dalam tanah, air 

dan kebakaran hutan. N2O juga dapat dihasilkan dari tanah dan laut 

yang kekurangan oksigen melalui proses denitrifikasi (reduksi nitrat 

menjadi nitrogen gas, dan lepas dari tanah). Adapun sumber 

antropogenik N2O berasal dari sektor pertanian dan peternakan (sumber terbesar), proses 

industri, produksi asam nitrat, pengelolaan sampah, pemakaian energi.  

Konsentrasi gas nitrogen (N2) di atmosfer merupakan yang paling banyak terdapat 

dalam atmosfer, yaitu sebesar 78,1 % dari seluruh kandungan atmosfer bumi. Gas N2O  dalam 

kedokteran berfungsi sebagai anastesi dan analgesik, serta dapat digunakan untuk 

meningkatkan tenaga mesin pada kendaraan bermotor dan sebagai oxidizer dalam peroketan. 

N2O merupakan satu dari tiga gas rumah kaca yang berkontribusi besar terhadap efek 

rumah kaca. Kemampuan menyerap panas N2O 300 kali lebih besar dari CO2, selain itu, gas 

N2O juga mempunyai kemampuan merusak lapisan ozon di stratosfer melalui proses fotolisis. 

Konsentrasi global N2O pada tahun 1998 mencapai 314 ppb. 

 

Hidrofluorokarbon (HFC) 

Hidrofluorokarbon atau HFC merupakan senyawa yang terdiri 

dari unsur hidrogen, fluor, dan karbon. Secara umum, HFC tidak 

mudah terbakar, stabil, dan tidak reaktif. Masa hidup HFC sekitar 14 

tahun, lebih sedikit dari masa hidup CFC yang berkisar 100 tahun di 

atmosfer. Hidrofluorokarbon digunakan untuk menggantikan 

penggunaan HCFC dan CFC sebagai bahan pendingin kulkas dan AC 

Gambar 12. Nitrogen 
Oksida (N2O) 

Gambar 83. 
Hidrofluorokarbon (HFC) 
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yang telah dilarang karena dapat merusak lapisan ozon. HFC tidak mengandung klorin sehingga 

ia tidak memberikan pengaruh pada lapisan ozon, akan tetapi senyawa ini menahan panas 

atmosfer sehingga meningkatkan pemanasan global. HFC ini juga disebut sebagi freon. Gas ini 

juga dihasilkan oleh pendingin yang menggunakan freon seperti kulkas dan AC. HFC juga 

terbentuk selama manufaktur berbagai produk, termasuk busa untuk insulasi, perabotan 

(furniture), dan tempat duduk di kendaraan. 

  HFC terpecah di troposfer oleh reaksi dengan radikal hidroksil (OH-). Di troposfer, 

ikatan –FC dalam gas HFC sangat efektif menangkap radiasi matahari (khususnya sinar infra 

merah) dan mengalihkannya ke permukaan bumi. Yang disebut sebagai efek Radiatif Forcing 

positif yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Pada tahun 2007, rata-rata potensi 

pemanasan global (Global Warming Potention / GWP) HFC diperkirakan mencapai 3.770 kali 

lipat dari karbon dioksida. 

  Konsentrasi HFC semakin berlimpah di atmosfer. Periode tahun 1987 – 2005, 

konsentrasi HFC-23 meningkat dari sekitar 3 menjadi 18 ppt, demikian juga konsentrasi HFC-

134a meningkat dari tingkat yang tidak terdeteksi sebelum tahun 1990-an, menjadi 35 ppt pada 

tahun 2005 (Ensyclopaedia Britannica). 

 

Perfluorokarbon (PFC) 

     Perfluorokarbon (PFC) adalah senyawa kimia buatan manusia 

yang terdiri dari flourin dan karbon. PFC memiliki sifat kimia tidak 

berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar pada suhu lingkungan 

dan sebagian besar tidak reaktif secara kimia. Perfluorokarbon adalah 

gas rumah kaca kuat yang diperkenalkan sebagai alternatif bahan 

perusak lapisan ozon. PFC menggantikan CFC dalam semikonduktor 

manufaktur. PFC berasal dari proses industri seperti aluminium 

melalui proses elektrolisis alumina (Al2O3). Gas PFC diperoleh dari hidrokarbon dimana atom 

hidrogen digantikan oleh atom fluorin. Gas ini mampu bertahan di atmosfer sampai 50.000 

tahun. Potensi menyebabkan pemanasan global 6500 kali potensi CO2, tetapi tidak 

berkontribusi secara signifikan terhadap pemanasan global karena jumlah yang dilepaskan 

kecil. 

 

 

 

Gambar 94. Perfluorokarbon 
(PFC) 
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Sulfur Heksafluorida (SF6) 

Sulfur Heksafluorida (SF6) merupakan gas sintetik yang 

memiliki geometri oktahedral yang terdiri dari enam fluor atom 

menempel pada pusat belerang atom. SF6 merupakan senyawa 

anorganik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah 

terbakar. SF6 berasal dari sumber antropogenik, tidak ada sumber 

alami SF6 (greenfacts.org). SF6 digunakan dalam berbagai peralatan 

transmisi tenaga listrik. Konsentrasi gas ini di atmosfer meningkat 

dengan sangat cepat. Berdasarkan data konsentrasi SF6 Mauna Loa, Hawaii terjadi tren 

peningkatan konsentrasi SF6 sejak tahun 1998 hingga 2018 dari nilai 4 pmol/mol naik hingga 

hampir menyentuh nilai 10 pmol/mol (www.esrl.noaa.gov). 

 Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), SF6 adalah gas rumah 

kaca paling kuat dengan potensi pemanasan global 23.900 kali CO2. Sulfur heksaflourida juga 

memiliki masa hidup yang panjang di atmosfer, yaitu 800 hingga 2300 tahun. 

Oleh : Ayu Diah Syafaati, S.Si 

  

Gambar 105. Sulfur 
Heksafluorida (SF6) 

http://www.esrl.noaa.gov/
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MENGENAL LEBIH DEKAT PIMPINAN GAW SORONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global 

Puncak Vihara Klademak Sorong merupakan 

stasiun GAW di wilayah Papua yang baru 

beroperasi secara administrasi sejak tahun lalu 

(2017). Adapun banyak kisah yang menjadikan 

pengalaman dan kenangan tersendiri khususnya 

bagi para pimpinan maupun staff lainnya saat 

tiba di Kota Sorong, Papua Barat. 

Seperti peribahasa Tak Kenal Maka Tak 

Sayang, sosok pimpinan di Stasiun GAW 

Sorong yaitu Bapak Juli Setiyanto, S.TP 

merupakan pimpinan yang mengawali karirnya 

sebagai pengamat (observer) pada tahun 1987 

hingga menjadi Kepala Stasiun Klimatologi 

Kelas II Lasiana Kupang pada tahun 2012. 

Setelah menempuh waktu yang cukup lama 

mengabdi di Kupang, tepatnya pada tanggal 12 

Februari 2016 beliau ditunjuk sebagai pimpinan 

di Stasiun Klimatologi Kelas II Minahasa Utara 

dan pada tahun berikutnya beliau dipercaya 

menjabat di Stasiun Pemantau Atmosfer Global 

Puncak Vihara Klademak Sorong hingga saat 

ini.  

Pria kelahiran Solo, 25 Juli 1962 tersebut 

memiliki motto hidup yang cukup unik dan 

menarik yaitu “Aku Ada Sebagaimana 

Adanya”. Dengan hobinya yang suka membaca 

dan berenang, beliau pun di kalangan 

pegawainya dikenal sebagai pimpinan yang 

baik hati, ramah dan easy going sehingga 

memberikan kenyamanan kepada siapapun 

yang berada di sekitarnya. Banyak suka dan 

duka yang telah beliau lewati selama tinggal di 

Kota Sorong, diantaranya memori peristiwa 

terjadinya banjir yang melanda Kota Sorong 

pada tahun 2017 lalu. Banjir itu pun tidak hanya 

terjadi sekali, namun mencapai empat kali 

dalam setahun tepatnya di kompleks rumah 

dinas meteorologi yang beliau tempati. Cukup 

menyedihkan memang, terutama bagi beliau 

yang notabene sebagai pendatang yang masih 

baru dan belum pernah mengalami banjir 

sebelumnya. Satu kata “Menyedihkan”, 

merupakan kesan pertama dari pria kelahiran 56 

tahun yang lalu tersebut. Meski banyak hal yang 

membuatnya cukup mengalami kesulitan di 

Sorong, akan tetapi tidak menjadikan semangat 

beliau pudar maupun goyah untuk membangun 

Stasiun GAW Sorong yang lebih baik.   

Beberapa harapan dari beliau untuk 

Stasiun GAW Sorong ke depannya adalah  

GAW mampu berperan dalam penyampaian 

informasi iklim atau atmosfer Sorong 

mengingat GAW merupakan unit spesifik yang 

mewakili dunia khususnya Indonesia sehingga 

pegawai dituntut memiliki potensi diri yang 

tinggi berkaitan dengan penelitian ilmiah, 

meningkatkan kedewasaan tingkat berfikir, 

serta mampu untuk menunjukkan sebagai insan 

GAW (BMKG) yang mumpuni baik di Indonesia 

maupun dunia. Dengan adanya rasa 

kebersamaan dan kekeluargaan yang terbentuk 

dapat membangun GAW Sorong yang lebih 

baik. 
Oleh : Nur Siti Zulaichah, S.Tr 

 

Gambar 116.   Kepala Stasiun GAW Sorong,  
      Bapak Juli Setiyanto, S.TP 
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PEGAWAI RELOKASI PERDANA 

Ada istilah “Di mana Bumi Dipijak, Di 

Situ Langit Dijunjung”, begitulah kiranya 

perumpamaan bagi para pegawai di bawah 

naungan Kelembagaan. Sebelum mengabdi di 

tempat kerja terdapat surat pernyataan yang 

harus ditandatangani dengan salah satu isinya 

dan merupakan bagian utama menyatakan 

bahwa “ Bersedia ditempatkan di mana saja di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) ”. Cukup menegangkan dan 

menyedihkan bagi para penanti pengumuman 

penempatan CPNS BMKG pada waktu itu. 

Kenapa menyedihkan? Beberapa hal 

dikarenakan lokasi penempatan kerja yang jauh, 

tidak sesuai dengan harapan, maupun medan 

menuju tempat kerja yang cukup berat. Ya 

begitulah, tetapi bukankah rezeki sudah ada 

yang menentukan?. 

Stasiun GAW Sorong beroperasi secara 

administrasi awal tahun lalu (2017) dengan 

sarana prasarana yang minim dan jumlah 

pegawainya terdiri dari 8 orang, di mana 2 

orang lainnya sedang menjalani pendidikan di 

STMKG. Mengawali kantor baru tidaklah 

mudah, apalagi dengan kondisi stasiun dengan 

jumlah pegawai yang sedikit dan masih banyak 

lagi kendala lainnya. Uniknya, Stasiun GAW 

Sorong secara teknis operasional baru 

beroperasi pada awal bulan Juli 2017 namun 

sudah ada pegawai yang tiba pada bulan 

Februari tahun 2017. Mengapa bisa terjadi 

demikian? Siapakah dia? 

 

Jadi, seperti inilah kronologisnya... 

 

Namanya Nur Siti Zulaichah, asal dari 

Purworejo, Jawa Tengah. SK Penempatan 

sudah di tangan namun kantornya belum buka. 

Bagaimana bisa? Ingatlah bahwa tidak ada yang 

tidak mungkin di dunia ini. Nur adalah nama 

panggilan di lingkup perkantoran, perempuan 

kelahiran 25 tahun yang lalu ini mengawali 

karir dimulai dari penempatan pertama setelah 

kelulusan wisuda D I Meteorologi. Pada Bulan 

Oktober tahun 2012 diterbitkan SK penempatan 

di Stasiun Meteorologi Kelas III Geser, Provinsi 

Maluku. Setelah menempuh pendidikan di 

jurusan Klimatologi selanjutnya terdapat 

relokasi penempatan kerja yakni di Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara 

Klademak Sorong yang pemberangkatannya 

dijadwalkan pada bulan Februari tahun 2017. 

Sesampainya di Sorong, Nur bekerja sementara 

waktu di Stasiun Meteorologi Seigun Kelas I 

Sorong  dikarenakan Stasiun GAW Sorong 

belum beroperasi secara teknis operasionalnya. 

 Keterbatasan pegawai di kantor GAW 

Sorong menuntut staf untuk dapat merangkap 

Gambar 17.  Pegawai relokasi perdana Stasiun  
                   GAW Sorong, Nur Siti Zulaichah, S.Tr 
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pekerjaan. Nur yang ditunjuk menjadi operator 

SIMAK-BMN memiliki kesan tersendiri 

menghadapi beban kerja dan tanggung jawab 

yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hal 

tersebut menjadi pengalaman luar biasa bagi 

Nur dan dijalani dengan sepenuh hati sampai 

dengan sekarang ini. Selama setahun bekerja di 

GAW Sorong bagi Nur mendapatkan 

“keluarga” baru yang sangat istimewa dengan 

pegawainya yang solid dan rasa kekeluargaan 

yang tinggi. Harapannya ke depan adalah GAW 

makin maju dan berkualitas dengan segala 

potensi yang baik, mengingat GAW Sorong 

mewakili GAW dunia khususnya di wilayah 

Papua. 

Oleh : Nur Siti Zulaichah, S.Tr 
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PEMASANGAN ALAT SAMPLING GAS RUMAH KACA 

(GREENHOUSE GASSES) DI STASIUN GAW SORONG  

 

Kamis, 19 April 2018, Stasiun Pemantau 

Atmosfer Global (GAW) Sorong mendapat kunjungan 

Mr. Terao Yukio, dari National Institute for 

Environmental Studies (NIES) Jepang dan Kepala 

Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta, Bapak 

Eka Suharguniawan.  

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian 

dari follow up kerjasama antara BMKG – NIES untuk 

pemasangan alat sampling manual Gas Rumah Kaca 

(GRK) di GAW Palu dan GAW Sorong. Alat tersebut 

secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu 

kompresor udara yang memampatkan udara kering 

sekitar kedalam botol kaca, dimana botol kaca ini berfungsi sebagai kontainer penyimpanan 

sampel yang kemudian nanti akan dikirim ke laboratorium NIES di Jepang untuk dianalisa. Mr. 

Terao juga memberikan penjelasan bagaimana cara mengoperasikan dan penanganan alat 

tersebut, mulai dari penggunaan dan penanganan tabung kaca sehingga tidak pecah hingga cara 

penanganan kerusakan. Pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan setiap hari Selasa pada 

Pukul 14.00 waktu setempat. 

Data konsentrasi gas rumah kaca (greenhouse gasses) yang dihasilkan diharapkan dapat 

menjadi referensi dalam analisa konsentrasi gas rumah kaca (greenhouse gasses) di wilayah 

Sorong, bahkan dapat berkontribusi untuk dunia. 

 

 

Oleh : Rizka Agathy Putri, S.Tr 

 

Gambar 128.  Mr. Terao Yukio (NIES Jepang) 
sedang melakukan pemasangan Air Flask 
Sampler di shelter GAW Sorong 
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KUNJUNGAN KEPALA BALAI BESAR MKG WILAYAH V  

KE STASIUN GAW SORONG 

 

Selasa, 19 Juni 2018. Stasiun GAW Sorong 

mendapat kunjungan Kepala Balai Besar MKG 

Wilayah V Jayapura, Bapak Petrus Demon Sili, 

S.IP., M.Si.  

Dalam kunjungannya Beliau 

menyampaikan beberapa hal terkait operasional 

dan administrasi Stasiun GAW. Tim GAW 

Sorong dan Pak Petrus berdiskusi secara 

langsung terkait kerusakan alat GRK yang 

selama ini menjadi kendala operasional Stasiun GAW Sorong dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam melayani masyarakat dapat 

dilakukan melalui kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi (institusi). 

 

“Stasiun GAW berbeda dengan stasiun-stasiun BMKG lainnya, seperti Stasiun 

Meteorologi, Klimatologi, maupun Stasiun Geofisika. Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai tupoksinya (Gas Rumah Kaca, Kualitas Udara, ozon, dll) dapat dilakukan 

dengan pendekatan yang berbeda kepada masyarakat, salah satunya melalui kerjasama 

research (penelitian) dengan mahasiswa maupun dosen (Perguruan Tinggi)”, tandasnya.  

 

Selain kerjasama penelitian, produktivitas Stasiun GAW dapat dikembangkan melalui 

pembuatan produk stasiun sesuai data yang dimiliki. Pak Petrus kemudian menyampaikan hal 

terkait administrasi stasiun, yaitu ketertiban pengisian logbook sarana dan prasarana di shelter 

GAW secara rutin. Kunjungan Kerja Kepala Balai Besar Wilayah V ke Sorong ini juga 

dilakukan dalam rangka agenda kunjungan ke Posko Lebaran BMKG Sorong dan kunjungan 

ke rumah dinas Stasiun Meteorologi yang beberapa waktu lalu terkena bencana banjir. 

Oleh : Ayu Diah Syafaati, S.Si 

  

Gambar 139. Foto Bersama Kepala BBMKG Wil. V, Kepala 
Stasiun Meteorologi Sorong dan Tim GAW Sorong 
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20 
 

Buletin Atmosfer Bumi Cenderawasih Edisi I, Bulan Juli 2018 

 



 

21 
 

Buletin Atmosfer Bumi Cenderawasih Edisi I, Bulan Juli 2018 

SORONG PERMATA KHATULISTIWA DI BUMI PAPUA 

 

Sorong merupakan suatu daerah yang 

terletak di ujung barat wilayah daratan 

kepala burung Papua dengan banyak 

julukan seperti Kota Minyak, Mata 

Burung Papua, dan juga dikenal 

sebagai kota gerbang tanah Papua. 

Wilayah Sorong terdiri atas 2 wilayah 

administratif yaitu Kota Sorong dan 

Kabupaten Sorong, dengan luas 

keseluruhan wilayah mencapai luas ± 

13.603 Km2 yang terbagi dalam 

wilayah daratan seluas 8.457 Km2 dan 

wilayah lautan seluas 5.146 Km2.  

Letak geografis Sorong adalah: 130o 

40’ 49” – 132o 13’ 48” BT dan 00o 33’ 

42” – 01o 35’ 29” LS.  Kondisi 

topografi wilayah Sorong sangat unik 

karena di sebelah utara berbatasan 

langsung dengan Samudera Pasifik 

Barat Daya dan Selat Dampir, sebelah 

timur dengan Kabupaten Tambrauw 

dan Kabupaten Sorong Selatan, 

sebelah selatan  dengan  Laut Seram, 

sedangkan di sebelah barat  berbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram, 

menyebabkan kondisi topografi Sorong beragam di bagian utara dan barat merupakan daerah 

dataran rendah berupa pesisir pantai, hutan mangrove dan rawa-rawa, sedang di daerah timur 

dan selatan merupakan daerah dataran tinggi berupa perbukitan, membuat Sorong dianugrahi 

keindahan alam bukit-bukit, pantai dan pemandangan bawah laut yang indah dan tersohor 

sampai mancanegara yang menggoda turis-turis lokal maupun asing datang berkunjung. 

Disamping keindahan yang ditawarkan Sorong juga merupakan wilayah yang rawan terhadap 

bahaya banjir dan tanah longsor, terutama pada wilayah-wilayah di pesisir utara disekitar DAS 

Sungai Remu. Sorong juga merupakan wilayah yang sering dilanda gempa bumi dengan 

Gambar 20. Peta Wilayah Sorong 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Seram
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kekuatan diatas 5 SR, yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar karena mayoritas wilayah 

Sorong adalah tanah berpasir (sediment/rawa-rawa) bukan berupa tanah keras (bed rock). 

Oleh : Akhmad Fatony, S.Tr 
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