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ABSTRAK
Lapisan ozon stratosferik berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar unltaviolet yang
berbahaya bagi kehidupan. Penggunaan bahan-bahan perusak ozon seperti chlorofluorocarbon
(CFC) dan halon menyebabkan penipisan lapisan ozon di seluruh dunia, khususnya di kedua
kutub bumi. Meskipun penipisan terbesar terjadi di Antartika dan Artik, namun penipisan di
kedua tempat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Penipisian di Antartika dapat mencapai
90% - 99%, sementara di Artik mencapai 50% - 70%. Perbedaan katakteristik terse but
disebabkan perbadaan kondisi meteorologis di kedua kutub tersebut. Kondisi-kondisi tersebut
antara lain temperatur, kehadiran polar vortex, terbentuknya polar stratospheric clouds (PSC)
dan fenomena stratospheric sudden warming (SSW)
Kata kunci: lapisan ozon stratosferik, CFC, lubang ozon
ABSTRACT
The stratospheric ozone layer functions as a shield to protect the earth from ultraviolet
radiation dangerous to living creatures on Earth. The use of ozone depleting substances such
as chlorofluorocarbons
(CFC) and halons causes ozone layer depletion around the world,
particularly above the Earth's poles. Although the major depletion happens above both the
Antarctic and Arctic, the depletion characteristics of these two places are different. Antarctic
ozone depletion reaches 90% - 99% while in the Arctic it only reaches 50% - 70%. The
difference is caused by the different meteorological situations in the two poles. Those
conditions are temperature, the presence of polar vortex, formation of polar stratospheric
clouds (PS C), and the stratospheric sudden warming phenomenon.
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PENDAHULUAN
Lapisan
ozon
stratosferik
adalah
lapisan pelindung bumi dari radiasi sinar
ultraviolet
yang berbahaya
bagi makhluk
hid up. Lapisan in terletak di lapisan udara
kedua, yakni stratosfer. Meskipun terdiri dari
90% ozon yang ada di bumi, lapisan ini
sangatlah rapuh dalam arti lapisan ini dapat
dipengaruhi oleh aktivitas manusia (Molina,
1995). Bukti nyata dari pernyataan tersebut
adalah timbulnya
fenomena
yang sering
disebut sebagai "Iubang ozon".
Molina dan Rowland (1974) memaparkan
bahwa gas chlorofluorocarbon (CFC) merupa
kan penyebab utama dari timbulnya lubang
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ozon di atmosfer
Antartika.
Selain
itu
senyawa-senyawa
lain seperti halon, metil
bromida,
senyawa
nitrogen
(NOx),
dan
senyawa hidrogen (H, HO dan H02) juga
berpotensi
menipiskan
lapisan
ozon.
Senyawa-senyawa
tersebut dapat pula berinteraksi untuk menyebabkan penipisan ozon
stratosferik.
Dengan bantuan sinar matahari, senyawa
CFC dan
senyawa-senyawa
lain
terpecah membentuk spesi aktif, misalnya
atom klor, atom .brorn, NO, OH, dan sebagainya. Melalui serangkaian
reaksi yang
disebut reaksi katalitik, spesi aktif terlepas ke
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stratosfer dan mengurai ozon. Reaksi dasar
penguraian
ozon adalah sebagai berikut
(disarikan dari Molina, 1995):
X+ 03
XO+O

(1 )
(2)
(3)

Reaksi ini berlangsung
lebih cepat
dengan kehadiran Polar Stratospheric Clouds
(PS C) , yaitu awan tinggi di stratosfer
Antartika yang terbentuk pad a suhu sangat
rendah (Solomon, 1999).
Terisolasinya lubang ozon maksimum
pada daerah kutub disebabkan oleh meteorologi atmosfer kutub. Selamamusim
dingin
yang panjang di atmosfer kutub terbentuklah polar vortex. Polar Vortex adalah suatu
angin sirkumpolar yang kuat (Schoeberl dan
Hartmann, 1991). Wellburn (1994) menyebutkan bahwa polar vortex terbentang dari
troposfer hingga ke stratosfer dan mengisolasi
massa
udara
yang
masuk
ke
dalamnya. Hal ini menyebabkan polutan yang
masuk ke dalamnya terperangkap selama
musim dingin, untuk kemudian menghancurkan ozon pada musim semi ketika sinar
matahari memecah polutan tersebut menjadi
spesi aktif.
Menipisnya
lapisan
ozon,
bahkan
penipisan
yang sangat
parah sehingga
disebut "Iubang ozon", memiliki beberapa
dampak yang cukup signifikan bagi makhluk
hid up. Dampak-dampak tersebut antara lain:
• Tubuh manusia: gangguan pada mata
(seperti fotokeratitis dan katarak) serta
gangguan
kulit
(kanker
kulit
dan
eritema/ sunburn).
• Hewan (Wellburn,
1994): infeksi mata
(fotokeratisis dan katarak) dan kanker kulit
• Tanaman tingkat tinggi (Wellburn, 1994):
perubahan karakteristik tanaman (seperti
pengerutan
daun,
penebalan
daun,
peningkatan reflektivitas daun, perubahan
warna, serta penurunan pertumbuhan dan
produktivitas ).
• Kehidupan laut (Browman et aI., 2000):
menurunnya
jumlah
telur yang akan
menetas,
matinya
larva ikan karena
paparan
berlebih
ultraviolet
akibat
penipisan ozon.
Apabila dampak-dampak
tersebut meluas,
tentunya akan menimbulkan kerugian yang
tidak sedikit, baik ditinjau dari sudut kesehatan maupun. ekonomi. Hasil panen padi
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akan menurun, karena padi merupakan
salah satu tanaman yang sangat sensitif
pada sinar ultraviolet berlebih (Wellburn,
1994).
Karena itu, dunia mulai memikirkan
solusi atas masalah penipisan lapisan ozon.
Negara-negara didunia akhirnya bersepakat
untuk mengurangi, dan bahkan menghentikan produksi, perdagangan dan penggunaan
bahan
perusak
ozon
secara
bertahap.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam The
Montreal
Protocol
on Substances
that
Deplete the Ozone Layer as adjusted and
ammanded by the Second Meeting of the
Parties, atau yang populer sebagai Protokol
Montreal. Protokol ini sudah diamandemen
sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu amandemen
1990
(London),
1991 {Nairobi),
1992
(Kopenhagen), 1993 (Bangkok), 1995 (Wina),
1997 (Montreal) dan 1999 (Beijing). Dengan
diterapkannya Montreal Protokol, konsentrasi
beberapa bahan perusak ozon di atmosfer
sa at ini telah berkurang dan trennya terus
menurun (Wikipedia, Montreal Protocol).
Pelaranqan penggunaan, perdaqanqan
dan produksi bahan perusak ozon menimbulkan kebutuhan akan bahan pengganti yang
lebih aman bagi ozon. Beberapa bahan
pengganti yang telah digunakan adalah:
• HCFC, lebih aman bagi ozon namun
masih rnernlliki potensi penipisan apabila
HCFC bereaksi dengan radikal OH dan
melepaskan spesi aktif. Karena itu penggunaanya
juga
dikendalikan
dalam
Protokol Montreal.
• HFA, tidak mengandung
atom klor
sehingga dianggap aman bagi ozon.
Meskipun demikian,
apabila bereaksi
dengan radikal OH, HFA akan rnembentuk trifluoroasetat (CF3COO} Silkus
trifluoroasetat
belum diketahui secara
pasti, dan dikhawatirkan
senyawa ini
dapat mengalami
proses defluorinasi
(penghilangan
atom
fluor/F)
dan
membentuk CH2COO- yang amat toksik
bagi manusia (Wellburn, 1994).
• HFC, sama sekali tidak mengandung
atom klor sehingga merupakan alternatif
yang dipandang terbaik sebagai bahan
pengganti. Namun HFC memiliki potensi
untuk menimbulkan pemanasan global
(Masters, 1991).
Karena sulitnya mencari bahan pengganti
CFC, hingga saat ini penelitian masih banyak
dikembangkan untuk menemukan pengganti
yang sesuai.
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Lubang ozon yang paling dikenal oleh
masyarakat adalah lubang ozon di atmosfer
Antartika, Kutub Selatan bumi. Meskipun
demikian peninipisan lapisan ozon juga
terjadi di Artik, Kutub Utara bumi dengan
besaran yang lebih kecil daripada yang
terjadi. di Antartika. Perbedaan inilah yang
akan dibahas dalam paper ini. Paper ini
akan mengulas data yang menunjukkan
perbedaan karakter penipisan ozon yang
terjadi di kedua kutub bumi ini dan juga
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.
Ulasan ini utamanya didasarkan pada jumal
karya Susan Solomon et al. (2007) yang
berjudul "Contrast between Antarctic and
Arctic Ozone Depletion".

disebutkan, Ozonesonde menyediakan data
mingguan. Total column ozone, yang menyatakan konsentrasi ozon di atmosfer, merupakan data harian.
Hasil Pengukuran Ozonesonde
Pengukuran ozonesonde dilakukan pada ketinggian ± 18 km di mana penipisan
lapisan ozon maksimum terjadi. Waktu
pengukuran adalah musim semi pada Kutub
yang bersangkutan, yakni bulan September
untuk Antartika dan bulan Maret untuk Artik.
Pada Gambar 2 ditampilkan data mixing
ratio ozon di stratosfer Artik dan Antartika
selama periode 1960 hingga 2006. Gambar
sisi kiri menggambarkan kondisi ozon di
Antartika selama periode tersebut. Simbol
terbuka (tidak berwarna, hanya garis berwarna) menunjukkan data awal yang diambil
dengan metode '\ yang berbeda dimana
metode lama ini rnemiliki tingkat keakuratan
yang lebih rendah daripada metoda yang
baru.

Metoda dan Lokasi Pemantauan Lapisan
Ozon di Artik dan Antartika
Pengukuran ozon di stratosfer dapat
dilakukan dengan berbagai macam metoda.
Namun dalam pembahasan ini akan dipaparkan dua metoda yang digunakan pada
stasiun pengamatan di Artik dan Antartika.
Metoda yang pertama adalah ozonesonde.
.\.~.
.: - I ..•
Ozonesonde merupakan suatu alat ukur yang
ringan dan dimuatkan pada balon cuaca atau ,"'.
roket dalam pengukurannya. (http://www.ozo
nelayer.noaa.gov/actionlozonesonde. htm).
i~
,.
Ozonesonde menyediakan data lapisan ozon
••
mingguan.
.. ••....
Solomon et a/. (2007) menggunakan
"
data yang diambil dari stasiun-stasiun a.cn
pemantauan lapisan ozon di kedua kutub
,..•.
""" .....
bumi. Lokasi-Iokasi tersebut dapat dilihat
pada Gambar 1.
Gambar 2.
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Data Penipisan Ozon dari Ozonesonde
di Antartika (Kiri) dan Artik (Kanan)
Sumber: Solomon et al.(2007)
-,

Gambar 1. Lokasi Pengamatan Lapisan Ozon di
Antartika (Kiri) dan Artik (Kanan)
Sumber: Solomon et al. (2007)

Lokasi stasiun yang berwarna merah
(persegi) menyediakan data total ozon saja,
sementara stasiun berwarna hitam (Iingkaran) menyediakan data ozonesonde maupun ozonesonde dan total ozon. Seperti telah
Berita Litbang Industri

Pada data tersebut terlihat penurunan .
ozon stratosferik di Antartika terjadi secara
drastis sejak awal 1980-an. Era sebelumnya, yahkni era 1960-an dan 1970 an
merupakan era penimbunan CFC di udara.
Pada tahun 1980-an dan seterusnya CFC
yang telah tertimbun mengurai ozon secara
terus menerus dan dalam taraf yang
memprihatinkan.
Telah disebutkan bahwa pada awal
pengukuran ozon digunakan metoda yang
diyakini kurang akurat. Namun, menurut
Solomon et aI, uncertainty atau ketidakpastian yang diakibatkan pergantian metoda ini
menjadi kecil dan tidak berarti dibandingkan
dengan tingkat keparahan penipisan ozon
yang terukur. Pengukuran di titik Kutub
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Selatan (South Pole) menunjukkan hasil yang
•••
terendah.
Karakteristik ozon di Antartika berubah
••••
•••
semenjak terbentuknya lubang ozon. Se- J
menjak saat itu kandungan ozon di dalam
parcel udara yang disampling mengalami J •••
removal ozon sebesar >90% atau bahkan .•
>99% (Solomon et ai, 2007). Data inf terekam ~""
bahkan di stasiun stasiun pengamatan yang
terletak di sisi terluar dari Kutub Selatan.
Gambar 2 sisi kanan menunjukkan data ozon
di Artik, Kutub Utara bumi. Sama seperti
pada gambar sisi kiri, simbol terbuka melamGambar 3. Data Total Column Ozone di Antartika
bangkan digunakannya metode pengukuran
dan Artik (Kanan)
Sumber: Solomon et aI., 2007
yang berbeda yang dianggap kurang akurat.
Karena itu data ini tidak dapat digunakan untuk analisa tren, tetapi dapat
Gambar 3 memperlihatkan hasil pengdigunakan sebagai perbandingan dengan
ukuran total column ozone di Artik dan
data Antartika (Solomon, et ai, 2007).
Antartika. Pada gambar sisi kiri terlihat pe
nurunan total ozone yanQ: cukup drastis di
Berdasarkan data tersebut dapat di" dengan awal
Antartika tahun 1980-an;
simpulkan bahwa penipisan ozon stratosferik di Artik tidaklah separah yang terjadi di
penurunan pada tahun 1970-an. Hal ini
Antartika. Pengukuran menjukkan bahwa
sesuai dengan pengamatan dengan mengozon di Artik mengalami penurunan hinggal
gunakan ozonesonde. Penurunan ozone
50% - 70%, yang umumnya terjadi di dahingga 90% - 99% terbaca dengan jelas pada
gambar tersebut. Ozon di Kutub umumnya
erah utara Eropa. Hal ini disebabkan polar
vortex di daerah tersebut memiliki tempememiliki ketebalan sekitar 500 DU, dan hal ini
ratur yang terendah dari seluruh daerah yang
terbaca pada data Artik. Penipisan ozon di
diliputi oleh polar vortex.
Antartika menyebabkan angka ini menurun
Kedua gambar tersebut menunjukkan
hingga di bawah 100 DU. Umumnya
karakteristik ozon di stratosfer kedua kutub.
penipisan ini terjadi pada ketinggian 12
hingga 24 Km (Solomon, et ai, 2007). SeDi Artik fenomena tersebut bukanlah merupakan fenomena yang terjadi secara rutin
mentara itu data Artik tidak menunjukkan
penurunan sedrastis yang terjadi di Antartika.
dan menerus seperti yang terjadi di Antartika.
Bahkan, kondisi terendah di Artik masih jauh
Memang terdapat beberapa data yang
lebih besar daripada kondisi terendah di
menunjukkan total ozon yang rendah, misalnya pada tahun 1990-an, namun masih
Antartika.
tidak serendah ozon di Antartika. Kondisi ini
Hasil Pengukuran Total Column Ozon.e
masip membaik di tanun-tahun berikutnya.
Total Column Ozone mengukur ketebalan ozon di stratosfer pada suhu dan
PEMBAHASAN
tekanan standar (STP) dan dinyatakan
dengan satuan Dobson Unit (DU) (Andrew et
ai, 1987). Satu satuan DU sama dengan 10·
Dari pemaparan di atas terlihat bahwa
sm (STP).Ketebalan rata-rata ozon global
penipisan lapisan ozon di Antartika meruadalah 3 mm, yang apabila dinyatakan dalam
pakan masalah lingkungan yang besar bila
dibandingkan
dengan yang teriadi di Artik.
DU adalah sebesar 300 DU. Pengukuran
ozon total di stasiun pengamatan ozon
Perbedaan karakteristik penipisan ozon di
kedua kutub bumi ini dipengaruhi oleh
dilakukan harian.
berbagai faktor, khususnya faktor meteorologis.
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Faktor-faktor tersebut akan dibahas
pada bagian ini.
Faktor yang sangat berperan dalam
memunculkan perbedaan antara Artik dan
Antartika adalah temperatur. Secara umum,
temperatur musim dingin Antartika lebih
dingin daripada temperatur musim dingin
Artik. Pola temperatur kedua kutub selama
satu tahun, diambil dari dua stasiun pengamatan di Kutub Utara dan Kutub Selatan
ditampilkan pada Gambar 4.
Pada Gambar 4 terlihat bahwa musim
dingin Antartika memiliki temperatur yang
lebih rendah ditunjukkan oleh kurva biru yang
lebih rendah dari -80°C. Di Artik me-mang
terdapat pula saat-saat dimana temperatur
lebih rendah dari -80°C, namun hanya berlangsung singkat (± 60 hari) dan tidak
serendah temperatur di Antartika.
Temperatur yang sangat rendah pada
atmosfer kutub ini akan mempengaruhi
beberapa hal, antara lain:

·'QO:I)~;>o~""~;O()~,7:=~,~",,~,,.~o:>-,7"o
~~"":'""%7()~.300~:=~-'

~-'"
Gambar 4. Profil Temperatur Tahunan
di Kedua Kutub Bumi
Sumber: Solomon, et aJ. (2007)

........

1. Terbentuknya polar vortex yang lebih
stabil
Polar vortex terbentuk akibat gradien temperatur. Tidak adanya sinar
matahari selama musim dingin di kutub
membuat temperatur terus menu run,
sementara udara di sekitar lingkar kutub
masih hangat. Terbentuklah
gradien
temperatur yang cukup tajam sehingga
timbullah aliran udara yang disebut "jet
stream", suatu aliran udara dari barat ke
timur pada tepian vortex. Semakin besar
gradien temperatur ini, semakin kuat
vortex yang terbentuk.
Timbulnya vortex akan mengisolasi
udara dan polutan yang masuk ke dalamnya, sehingga pada saat matahari
Berita Litbang Industri

muncul pada musim semi terjadilah
penipisan ozon yang terisolir di dalam
vortex. Vortex yang lebih stabil akan
bertahan lama, akibatnya penipisan ozon
yang terjadi akan lebih besar.
Pada Gambar 4 terlihat bahwa
temperatur di Antartika lebih rendah
daripada di Artik. Hal ini memberikan petunjuk bahwa polar vortex yang terbentuk
di Antartika lebih stabil daripada yang
terbentuk di Artik.
2. Terbentuknya polar stratospherlc clouds
(PSC)
Polar Stratospherlc Clouds adalah
awan tinggi, terbentuk di stratosfer PSC
hanya terbentuk pada suhu sangat
rendah, yaitu di bawah -80°C. (Wikipedia
b, 2010). Dari Garnbar 4 diketahui bahwa
"
temperatur tersebut
terjadi di Antartika
dan Artik dengan tingkatan yang berbeda.
Di Antartika suhu terendah dapat mencapai -90°C, yang sangat menunjang terbentuknya PSC. PSC berfungsi sebagai
tempat
berlangsungnya
heterogenous
phase reaction! reaksi fase heterogen.
Reaksi fase heterogen adalah reaksi
dimana suatu reaksi berlangsung lebih
efektif di permukaan fase padatles.
Molina (1991) menyebutkan bahwa proses di PSC ini sangat berpengaruh pada penipisan ozon stratosferik.
Pada permukaan PSC polutan-polutan
bereaksi membentuk spesi aktifnya, yang
dengan mudah akan terurai oleh kehadiran sinar matahari dan menguraikan
ozon. Tanpa kehadiran PSC, reaksi aktivasi polutan perlangsung sangat lambat.
Namun dengan kehadiran PSC reaksi
tersebut berlangsung dengan lebih efisien. Dengan hadirnya spesi aktif yang
lebih banyak, penipisan ozon yang terjadi
akan lebih buruk. Inilah yang terjadi di
Antartika.
Di atmosfer Artik, di mana temperatur -80°C hanya berlangsung singkat dan kadang tidak tercapai, PSC yang
terbentuk hanya sedikit. Dengan demikian
reaksi heterogen tidak terjadi sebanyak di
atmosfer Antartika, dengan demikian
penipisan ozon yang terjadi tidak sebesar
di Antartika.
3.

Stratospherlc Sudden Warming (SSW)
Selama musim dingin yang panjang
di Artik, vortex yang terbentuk seringkali
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terpecah atau terganggu dengan adanya
fenomena Stratospheric Sudden Warming
atau penghangatan rnendadak yang terjadi di stratosfer.
SSW adalah suatu
fenomena di mana angin polar vortex
yang berupa angin westerly (angin yang
bergerak dari barat ke timur) secara
mendadak melambat atau bahkan berubah arah. Fenomena ini akan diikuti
dengan naiknya temperatur di stratosfer
sebesar beberapa puluh derajat Kelvin
(Wikipedia b, 2010). Fenomena ini tidak
selalu terjadi, namun rnemiliki efek yang
besar dalam penipisan ozon stratosferik
di atas Artik. Polar vortex yang lemah
memungkinkan
terjadinya percampuran
udara di dalam dan di luar vortex sehingga polutan-polutan
tidak terisolasi
dan
terakumulasi
di dalam.
Ketika
matahari muncul di Artik penipisan ozon
yang terjadi tidaklah separah yang terjadi
seandainya SSW tidak terjadi.

KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa:
1. Penipisan ozon disebabkan oleh bahan
perusak ozon, termasuk
CFC, halon,
metil bromida, senyawa nitrogen (NOx),
dan senyawa hidrogen (H, HO dan H02).
2. Tingkat kerusakan ozon dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain kehadiran
PSC dan polar vortex.
3. Karakteristik penipisan ozon di Artik dan
Antartika berbeda. Penipisan ozon di Artik
hanya sebesar 50 - 70% sementara di.
Antartika mencapai 90 - 99%.
4. Perbedaan karakteristik penipisan ozon di
Artik dan Antartika
dipengaruhi
oleh
faktor-faktor berikut:
o
Polar vortex yang lebih stabil di
Antartika
o
Temperatur
yang lebih rendah di
Antartika
o
Terjadinya
stratospheric
sudden
warming di Artik.
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