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ABSTRAK
Pemantauan deposisi kering di wilayah sub perkotaan merupakan bagian dari kegiatan pemantauan deposisi asam
yang bertujuan untuk melihat adanya dampak deposisi asam terhadap lingkungan. Pengukuran deposisi kering
dilakukan menggunakan metode filter pack dengan cara penentuan komponen partikel Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+,
Cl-, NO3-, dan SO42- dalam aerosol dan gas – gas SO2, HNO3, NH3, dan HCl. Udara dihisap menggunakan pompa
dengan laju alir 1 L/menit selama 14 hari secara kontinyu, dan dilewatkan pada four stage filter pack yang memiliki
spesifikasi penyerapan tiap komponen kimia di setiap rangkaian filter. Setiap filter diekstrak secara terpisah dan
hasil ekstraksi dianalisis menggunakan instrumen kromatografi ion, DIONEX ICS5000. Hasil pemantauan deposisi
kering menunjukkan bahwa NH3 merupakan komponen dominan dalam fase gas sementara ion SO42- dalam aerosol.
Konsentrasi minimum dan maksimum gas NH3 di Serpong dengan data rerata per tahun adalah 11,0 – 19,1 ppb,
sementara di Bogor berada pada kisaran 8,5 – 23,1 ppb. Konsentrasi minimum dan maksimum komponen partikulat
SO42- di Serpong dan Bogor adalah 3,4 - 5,1 μg/m3 dan 2,7 - 5,1 μg/m3. Sumber pencemar yang berasal dari sektor
agrikultural dan peternakan di sekitar titik lokasi berpotensi menyebabkan tingginya NH3 dalam fase gas, sementara
kegiatan antropogenik memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsentrasi SO42-dalam aerosol.
Kata kunci: deposisi kering, daerah sub perkotaan, kromatografi ion

ABSTRACT
Monitoring of dry deposition in sub urban site is considthered as a part of acid deposition observation, in which can
be used for the assessment of acid deposition impact to environment. Dry deposition measurement was conducted
using filter pack method to determine the particulate component of Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Cl-, NO3-, and
SO42- in aerosol and gases of SO2, HNO3, NH3, and HCl. The air is inhaled using a pump with a flow rate of 1 L/
min for 14 days continuously, and then passed into a four stage filter pack, whereas in each filter set is specifically
absorbed each chemical component. Each filter was extracted separately and its extracted solution was analyzed by
chromatography ion instrument, DIONEX ICS5000. The monitoring of dry deposition’s result showed that NH3 is
the dominant component in gas phase, while SO42- ion in aerosol. Minimum and maximum concentration of annual
data in Serpong for NH3 is 11,0 – 19,1 ppb, while in Bogor is 8,5 – 23,1 ppb. Minimum and maximum concentration
of annual data in Serpong and Bogor for particulate SO42- are 3,4 - 5,1 μg/m3 and 2,7 - 5,1 μg/m3, respectively.
Pollutant sources from agricultural and farm sectors nearby the sampling sites potentially lead to high level of
NH3 in gas phase, while anthropogenic activities contributed to increase the SO42- concentration in aerosol phase.
Keywords: dry deposition, rural area, ion chromatography

PENDAHULUAN
Deposisi asam merupakan salah satu
fenomena akibat pencemaran udara yang
menggambarkan turunnya asam dari atmosfer
ke permukaan bumi (1, 2). Peristiwa tersebut
dapat terjadi dalam kondisi “basah” seiring
1

dengan turunnya hujan atau salju (2). Di sisi
lain, proses deposisi kering (dry deposition)
terjadi pada waktu cuaca berawan dan tidak
hujan. Deposisi kering ini mengacu pada
proses jatuhnya asam ke bumi melalui gas
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dan debu atau partikel akibat pengaruh
gravitasi dan difusi atmosfer, dimana hampir
setengah dari deposisi asam terjadi secara
kering (2, 3). Sumber utama deposisi asam
adalah emisi sulfur dan nitrogen yang berasal
dari pembakaran bahan bakar fosil (1, 2, 4).
Gas-gas SO2 dan NOx serta berbagai polutan
lain bereaksi dengan uap air di atmosfer
membentuk asam-asam. Jumlah keasaman
di atmosfer yang terdeposit di permukaan
bumi melalui deposisi kering tergantung
pada jumlah curah hujan yang terjadi di
area tersebut, misalnya rasio deposisi kering
terhadap deposisi hujan di gurun lebih tinggi
dibanding wilayah tropis (2). Karakteristik
polutan dari parameter deposisi asam akan
bersifat spesifik sesuai dengan sumber polutan
dan lokasi sampling.

Gambar 1. Ilustrasi Alur Hujan Asam, dimodifikasi
dari EPA (2)

Deposisi kering terdiri dari gas dan aerosol
(partikulat), dimana gas-gas SO2, HNO3, HCl
dan NH3 berkontribusi dalam proses terjadinya
deposisi asam (asidifikasi) di lingkungan.
Pemantauan deposisi kering dapat dilakukan
dengan cara pengukuran langsung atau
pengukuran konsentrasi udara yang diikuti
dengan perhitungan aliran (flux) deposisi
kering menggunakan metode inferensial
(5). Di antara berbagai metode pengukuran
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konsentrasi udara, filter pack telah diadopsi
sebagai salah satu metode yang digunakan
untuk menentukan deposisi kering di beberapa
institusi di Amerika Utara dan Jepang, yaitu
CASTNet (US), CAPMoN (Kanada) dan
EMEP (6). Salah satu keuntungan multi-stage
filter pack adalah penentuan konsentrasi gas
dan aerosol dapat dilakukan secara simultan
(7). Spesies kimia yang direkomendasikan
EANET untuk kebutuhan pemantauan deposisi
kering adalah SO2, NO2, NO, O3, HNO3, HCl,
NH3 dan komponen partikulat (SO42-, NO3-,
Cl-, NH4+, Na+, Mg2+, K+ dan Ca2+), serta PM10.
Pengambilan contoh uji deposisi kering
ditentukan berdasarkan kategori lokasi
sampling: remote (terpencil), rural (pedesaan)
dan urban (perkotaan) (8). Adapun kota Bogor
dan Serpong merupakan lokasi peralihan
antara kota metropolitan Jakarta (urban)
dan daerah pedesaan (rural); sehingga
lebih tepat dikatakan sub urban atau kota
penyangga. Kegiatan penelitian di lokasi
terpencil dilakukan untuk memperoleh data
latar belakang (background) pemantauan.
Kegiatan di lokasi pedesaan ditentukan untuk
menilai status deposisi asam di area pedesaan,
dimana data pemantauan digunakan untuk
mengevaluasi efek deposisi asam terhadap
tanaman dan wilayah agrikultur (9). Kegiatan
peternakan, penggunaan pupuk kaya N pada
sektor pertanian, pembakaran biomassa, emisi
kendaraan bermotor, dan pembakaran batubara
berpotensi mengemisikan NH3 (10, 11).
METODOLOGI
1. Lokasi Pemantauan
Lokasi pemantauan deposisi kering di area sub
perkotaan dilakukan di Serpong dan Bogor,
seperti terlihat pada gambar berikut:
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Gambar 2. Lokasi pemantauan stasiun P3KLL Puspiptek Serpong (a) Citra satelit pada 06 21’01,9” LS dan
106 40’04,07” BT, (b) Alat sampling deposisi kering ditempatkan pada ketinggian 2 m

Gambar 3. Lokasi pemantauan stasiun BMKG Dramaga Bogor (a) Citra satelit pada 06 21’ 33’11,91” LS dan
106044’35,21” BT, (b) Alat sampling deposisi kering ditempatkan pada ketinggian 2 m

Lokasi pemantauan di Serpong dan Bogor
awalnya dikategorikan oleh EANET tahun
2000 ke dalam wilayah pedesaan (rural site),
dengan kriteria bahwa di sekitar lokasi masih
terdapat persawahan, hutan, perkebunan dan
perumahan penduduk. Titik sampling deposisi
asam di daerah Serpong dikelilingi oleh
bangunan gedung perkantoran yang ditumbuhi
pepohonan, sementara titik sampling di Bogor
berada dalam suatu wilayah lapangan terbuka
yang dikelilingi oleh daerah persawahan dan
94

perkebunan di sekitarnya.
2. Alat dan Bahan
Alat sampling yang dipakai adalah rangkaian
four-stage filter pack dari NILU (Norwegian
Institute for Air Research) yang dihubungkan
dengan dry gas meter SHINAGAWA. Bahan
yang digunakan adalah untuk pengujian
deposisi kering adalah filter PTFE
(T080A047A/ ADVANTEC), filter poliamida
(ULTIPOR N66, PALL), filter selulosa (51A/
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ADVANTEC Ø47mm), dan kertas saring.
Larutan standar yang dipakai berupa standar
komersial dari Cica Reagent 1000 mg/L untuk
anion (Cl-, NO3-, SO42-) dan standar kation
(Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+). Pereaksi yang
dipakai dalam pengujian deposisi kering
menggunakan metode filter pack adalah
K2CO3, H3PO4, gliserol, H2O2 (seluruhnya dari
MERCK), dan aquades (DHL < 1 µS/cm).
selulose impregnasi
asam

selulose impregnasi
alkali

poliamida

PTFE

Gambar 4. Diagram Skematik Four-stage filter
pack\s
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3. Metode
Teknik sampling dan analisis deposisi kering
menggunakan metode yang dipakai oleh
P3KLL yaitu metode filter pack berdasarkan
IK-1/U/LPDL (Penentuan komponen partikel
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Cl-, NO3-, dan SO42dan gas – gas SO2, HNO3, NH3, dan HCl dalam
deposisi kering dengan metode Filter Pack),
diadopsi dari panduan yang dipublikasikan
oleh EANET. Instruksi kerja tersebut (12)
mencakup cara preparasi masing-masing
filter yang disusun dalam alat filter pack.
Pengambilan sampel yang dilakukan dengan
memasang filter yang telah disusun dalam
rangkaian filter pack selama 2 (dua) minggu
dengan laju alir 1 L/menit. Setelah sampling,
sampel filter dilarutkan dengan 20 ml H2O,
kecuali untuk F2 dengan pereaksi H 2O 2
0,05% v/v, kemudian diekstrak menggunakan
shaker. Sampel dengan parameter komponen
partikulat Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Cl-,
NO3-, dan SO42- dianalisis menggunakan ion
kromatografi ion, IC DIONEX ICS5000 yang
dilengkapi dengan suppressor CSRS ULTRA
II,2mm, kolom anion : IonPac AS12A, dan
kolom kation : IonPac CS 12A pada laju
alir 1,5 L/menit dimana masing-masing
menggunakan 0.3 mM NaHCO3 dan 2.7 mM
Na2CO3 sebagai eluen anion dan Methane
Sulphonic Acid (MSA) 20 mM sebagai eluen
kation.
Perhitungan konsentrasi dilakukan sebagai
berikut:
a. Konsentrasi parameter di udara dihitung
melalui rumus;

Keterangan :
Gambar 5. Rangkaian alat pengambil contoh uji

Cair

= konsentrasi di udara (nmol/m3)
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Tabel 1. Ringkasan Perhitungan Parameter Filter Pack
Parameter

M

SO42-

96.06

NO3-

62.01

Cl-

35.45

Na+

22.99

K+

39.10

NH4+

18.04

Mg

2+

Persamaan

Cair = a * net Csol F0* V sol / V udara

24.31

SO2

96.06 (SO42-)

HNO3

62.01 (NO3-)

HCl

35.45 (Cl-)

Cudara = a * (net CsolF1 + net CsolF2) * V sol / V udara

NH3

18.04 (NH4+)

Cudara = a * (net CsolF1 + net CsolF3) * V sol / V udara

Cudara = a * (net CsolF1 + net CsolF2) * V sol / V udara
Cudara = a * net CsolF1 * V sol / V udara

net Csol = konsentrasi dalam larutan (mg/l)
V sol = volume larutan (ml)
V udara = volume sampel dengan koreksi
pada 20oC (m3)
M
= bobot molekul
b. Rumus net Csol dihitung melalui rumus
sebagai berikut :
net Csol = Csol – Cblanko
Keterangan :
Csol

= Konsentrasi larutan dalam filter
sampel
Cblanko = Konsentrasi larutan dalam filter
blanko
c. Vudara harus dikoreksi pada 20 o C
menggunakan data suhu yang diperoleh
pada saat itu, sebagai berikut :
Keterangan :

Vudara sampel = volume udara sampel (belum
dikoreksi)
T
= suhu rata-rata selama
pengambilan contoh (oC)
Konsentrasi anion & kation (ppm) diperoleh
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dari persamaan garis yang dihasilkan dari
pembuatan kurva kalibrasi antara konsentrasi
standar (ppm) dengan luas area.
d. Konsentrasi parameter gas (ppb) di udara
dihitung melalui rumus;
1
C = c * 0.082 * 293.15 * 0.001
Keterangan :
C1
= konsentrasi gas (ppb)
C
= konsentrasi gas (nmol/m3)
0,082 = konstanta 1 mol gas (R)
293.15 = konversi temperatur
20oC ke Kelvin
Data anion dan kation dalam partikulat (µg/
m3) serta gas-gas (ppb) diperoleh dari hasil
pemantauan deposisi kering laboratorium
Pusarpedal – KLH (P3KLL- KLHK) dari
tahun 2012-2016 (13, 14).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsentrasi gas dan partikulat dalam
deposisi kering berhubungan dengan kondisi
meteorologis, kondisi permukaan, dan jenis
spesies kimia (15). Deposisi kering terdiri dari
komponen gas dan partikulat. Hasil kegiatan
kajian parameter deposisi kering di Serpong
dan Bogor pada tahun periode 2012-2016
ditampilkan dalam gambar berikut ini:
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(a)
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(b)

Gambar 6. Variasi bulanan parameter gas-gas dalam deposisi kering selama periode 2012 - 2016, (a) stasiun
P3KLL Serpong, (b) stasiun BMKG Bogor

(a)

(b)

Gambar 7. Variasi bulanan parameter partikulat kation dan anion dalam deposisi kering selama periode 2012 2016, (a) stasiun P3KLL Serpong, (b) stasiun BMKG Bogor

Variabilitas bulanan untuk parameter gas SO2,
HNO3, NH3, dan HCl di Serpong dan Bogor
pada Gambar 6. memperlihatkan fluktuasi
konsentrasi gas-gas. Kondisi paling jelas
terjadi pada gas NH 3 dimana konsentrasi
pada musim penghujan (Desember-April)
lebih rendah dibanding bulan-bulan kemarau
(Mei-Oktober). Konsentrasi NH3 terendah di
Serpong terjadi pada bulan Januari yaitu 6,6
ppb, sementara di Bogor pada bulan Februari
sebesar 4,3 ppb. Konsentrasi NH3 tertinggi
di Serpong terjadi pada bulan Juli yaitu 20,9
ppb, sementara di Bogor pada bulan Juni dan
Juli sebesar 16,8 ppb. Variabilitas bulanan
untuk parameter partikulat Na+, K+, Ca2+,

Mg2+, NH4+, Cl-, NO3-, dan SO42- di Serpong
dan Bogor pada Gambar 7. memperlihatkan
fluktuasi ion SO 42-. Kondisi di Serpong
menunjukkan adanya puncak (peak) di bulan
Juli dengan konsentrasi 6,4 μg/m3 sementara
di Bogor di bulan Agustus dengan konsentrasi
7,3 μg/m3. Peningkatan konsentrasi polutan
terjadi pada musim kemarau.
Dari Gambar 8. terlihat bahwa gas NH3 dalam
deposisi kering di lokasi ini memiliki persentase
konsentrasi paling tinggi dibandingkan dengan
gas-gas lain. Konsentrasi minimum dan
maksimum gas NH3 di Serpong dengan data
rerata per tahun untuk berada pada kisaran
11,0 – 19,1 ppb, sementara SO2 (0,7 - 1,5 ppb),
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HCl (0,6 - 1,0 ppb) dan HNO3 (0,6 – 1,1 ppb).
Komposisi anion dan kation dalam aerosol
tertinggi di Serpong adalah SO42- diikuti
oleh NO3- dan . Konsentrasi minimum dan
maksimum komponen partikulat di Serpong
yaitu SO42-(3,4 - 5,1 µg/Nm3), NO3- (0,5 - 1,2
µg/Nm3), Cl- (0,2 - 0,5 µg/Nm3), NH4+ (0,4 0,9 µg/Nm3), Na+ (0,3 – 0,6 µg/Nm3), K+ (0,3
– 0,7 µg/Nm3), Mg2+ (0,05 – 0,1 µg/Nm3), dan
Ca2+ (0,4 – 0,7 µg/Nm3).

(Gambar 9.) yang memiliki konsentrasi rerata
7,6 ppb dengan persentase 73%. Demikian
pula untuk komponen partikulat SO 4 2 yang mengalami peningkatan pada periode
sebelumnya, namun komponen anion dalam
partikulat pada periode 2000-2010 memiliki
persentase relatif setara.

Persentase NH3 di antara komponen gas-gas
lainnya pada periode 2012-2016 di Serpong
adalah 84% dengan konsentrasi rerata sebesar
14,7 ppb. Cenderung terjadi peningkatan NH3
dibandingkan dengan periode 2001-2010

Hal serupa juga terlihat di lokasi Bogor, dimana
gas NH3 dalam deposisi kering memiliki
konsentrasi paling tinggi dibandingkan dengan
gas-gas lain. Konsentrasi rata-rata per tahun
untuk gas NH3 di Bogor berada pada kisaran
8,5 – 23,1 ppb, sementara SO2 (1,0 - 1,8 ppb),
HCl (0,7 - 1,6 ppb) dan HNO3 (0,7 - 1 ppb).
Komposisi anion dan kation dalam aerosol

(a)

(b)

Gambar 8. Rata-rata komposisi kimia di stasiun P3KLL Serpong sepanjang 2012 to 2016, (a) gas SO2, HNO3,
HCl dan NH3, (b) anion dan kation dalam aerosol

(a)

(b)

Gambar 9. Rata-rata komposisi kimia di stasiun P3KLL Serpong sepanjang 2001 to 2010, (a) gas SO2, HNO3,
HCl dan NH3, (b) anion dan kation dalam aerosol
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(a)
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(b)

Gambar 10. Rata-rata komposisi kimia di stasiun BMKG Bogor sepanjang 2012 to 2016, (a) gas SO2,
HNO3, HCl dan NH3, (b) anion dan kation dalam aerosol

tertinggi di Bogor yaitu SO42- diikuti oleh
NO3- dan Na+. Konsentrasi minimum dan
maksimum komponen partikulat di Bogor
yaitu SO42- (2,7 - 5,1 μg/Nm3), NO3- (0,4 1,1 μg/Nm3), Cl- (0,1 - 0,3 μg/Nm3), NH4+
(0,3 - 0,7 μg/Nm3), Na+ (0,3 – 1,7 μg/Nm3),
K+ (0,4 – 0,7 μg/Nm3), Mg2+ (0,05 – 0,1 μg/
Nm3), dan Ca2+ (0,4 – 0,9 μg/Nm3 ). Dalam hal
ini, tidak ada perbandingan data dari periode
sebelumnya karena kegiatan pemantauan di
Bogor dimulai sejak tahun 2012.
Secara geografis, titik lokasi Serpong dikelilingi
oleh wilayah dengan jalur transportasi padat
dan berbagai kawasan industri. Kondisi
meteorologis di wilayah Serpong cenderung
bersifat teduh (calm) dengan kecepatan angin
< 1 knot. Umumnya dominasi arah angin
berasal dari arah selatan. Sumber pencemar
yang terdeposisi dalam bentuk deposisi asam
di kawasan Serpong memiliki kemungkinan
bersifat lokal maupun lintas wilayah. Potensi
sumber NH 3 maupun NH 4 + di Serpong
berasal dari pepohonan di sekeliling gedung
perkantoran, penimbunan sampah kota dalam
radius sekitar 5 km ke arah utara, dan industri
peternakan dalam radius sekitar 10 km ke arah

selatan. Demikian pula halnya dengan titik
lokasi di Bogor, meskipun dikelilingi dengan
area pertanian namun dalam radius 2,3 km
ke arah tenggara terdapat terminal angkutan
kota. Sumber-sumber tersebut yang diduga
memberikan kontribusi terhadap tingginya
konsentrasi NH3 dan ion SO42-.
Sumber pencemar menghasilkan polutan
melalui penguraian senyawa organik oleh
mikroorganisme dan berpotensi menyebabkan
tingginya NH3 dan NH4+. Proses nitrifikasi
NO2 menjadi NH3, hilangnya ion NO3- yang
berkontribusi pada penguapan NH4NO3 dan
terbentuknya artefak NH3 yang berasal dari
reaksi sublimasi senyawa seperti NH4NO3
atau NH4Cl dalam bentuk padatan menjadi
gas atau pembentukan senyawa lain yang
melibatkan NH 3 adalah beberapa faktor
penyebab kenaikan konsentrasi NH3 (7).
Gas-gas NH 3 yang dapat terdeposit dan
berubah menjadi NH4+ sehingga menyebabkan
terjadinya peningkatan konsentrasi NH 4+
dimana NH4+ berlaku sebagai penetral untuk
H2SO4 dan HNO3 (10, 11). Kondensasi aerosol
yang mengandung NH4+ dan penguraian gas
NH3 dalam butiran awan turut berkontribusi
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pada peningkatan ion NH4+ dalam air hujan
maupun aerosol. Senyawa NH4+ atmosferik
dihubungkan dengan kegiatan pertanian dan
pembakaran biomassa yang dikombinasikan
dengan SO42- dan NO3- dari (NH4)2SO4 dan
NH 4NO 3 (11, 17, 18). Faktor emisi NH 3
dipengaruhi oleh sumber N yang berasal dari
tanaman, pupuk N sintetis, dan pupuk hewan.
Emisi latar belakang (background emmision)
NH3 dari lahan pertanian menurut Farquhar et
al (1983) tidak diketahui secara pasti, karena
tanaman dapat berperan sebagai sumber dan
menghasilkan NH3, namun Holtan-Hartwig
& Bùckman (1994) menyimpulkan bahwa
tanaman adalah emitor NH3 pada atmosfer
(19). Laju emisi NH 3 hasil dekomposisi
tanaman tidak dapat diketahui, Whitehead
and Lockyer (1989) menunjukkan bahwa
NH 3 hanya diemisikan dari dekomposisi
rerumputan dengan kandungan N tinggi (19).
Komposisi kimia deposisi kering ini serupa
dengan komposisi kimia deposisi basah,
dimana berdasarkan hasil studi hujan asam
di Serpong tahun 2005-2007, pengaruh NH3
terhadap pembentukan komponen NH4+ dalam
partikulat terjadi sangat kuat pada musim
penghujan (4, 20). Konsentrasi NH3 tinggi
pada musim kering dan akan menghasilkan
NH 4NO 3 dalam bentuk aerosol dan NH4+
dalam deposisi basah. Penyerapan NH 3
oleh partikel-partikel halus menjadi NH4+
lebih mudah terjadi pada musim penghujan
(4). Emisi antropogenik ditandai dengan
keberadaan ion SO 42- dan NO 3- di dalam
partikulat, diduga terutama berasal dari
kegiatan transportasi yang menggunakan
bahan bakar fosil, sementara senyawa Clberasal dari kegiatan industri (4). Peningkatan
konsentrasi umumnya terjadi pada musim
kemarau.
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Data pemantauan deposisi kering dalam
periode yang sama di beberapa lokasi yang
termasuk kriteria pedesaan/sub perkotaan
di negara-negara anggota EANET (Acid
Deposition Monitoring Network in East Asia)
memperlihatkan pola komposisi yang serupa.
Negara anggota EANET terdiri dari Jepang,
Korea, China, Rusia, Mongolia, Thailand,
Malaysia, Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos,
dan Myanmar. NH3 umumnya juga merupakan
komponen dominan dalam fase gas dan ion
SO42- dalam fase partikulat. Lokasi Ijira-Jepang
memiliki 66% NH3 dari total fase gas dan 65%
SO42- dalam fase partikulat, Kanghwa- Korea
(58% NH3 dari total fase gas dan 47% SO42dalam fase partikulat), Imsil-Korea (61% NH3
dari total fase gas dan 47% SO42- dalam fase
partikulat ), Primorskaya-Rusia (52% NH3
dari total fase gas dan 53% SO42- dalam fase
partikulat), Chiang Mai-Thailand (59% NH3
dari total fase gas dan 53% SO42- dalam fase
partikulat). Sementara itu terdapat perbedaan
komposisi deposisi kering pada fase gas di
Listvyanka-Rusia (51% HCl dari total fase gas
dan 58% SO42- dalam fase partikulat) dan Hoa
Binh-Vietnam (masing-masing 32% SO2 dan
HCl dari total fase gas dan 36% SO42- dalam
fase partikulat). Hal tersebut diakibatkan oleh
potensi sumber pencemar yang berada di
sekitar lokasi titik sampling. Data dari lokasi
lain dengan kategori yang sama seperti Los
Banos–Filipina, Pathumthani-Thailand pada
periode tersebut tidak tersedia (16).
Jumlah deposisi NH4+ dan SO42- diakui sebagai
salah satu yang tertinggi di Eropa Tengah,
yang berpotensi menyebabkan kemasaman
yang sangat tinggi ke tanah hutan. Kontribusi
emisi NH3 dari pertanian terhadap deposisi
asam total ke hutan adalah 52%. Endapan
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nitrogen total mencapai 115,0 kg/ha/tahun,
83% berasal dari emisi NH3 dan 17% dari
emisi NOx (21). Hasil pemantauan juga
menunjukkan pola yang serupa dengan data
emisi NH3 dan NH4+ dalam air hujan yang
cukup tinggi di kawasan Asia Timur (13,
22). Tren tersebut mengindikasikan adanya
proporsi NH4+ yang lebih tinggi pada titik
kontinental dibanding daerah pesisir dan
pulau. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa
NH 4+ merupakan spesies penting dalam
presipitasi kimia di Asia Timur, terutama di
wilayah kontinental (22).
SIMPULAN
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa
klasifikasi lokasi tertentu akan memberikan
gambaran jenis pencemar dominan serupa,
dimana baik di lokasi Serpong maupun
Bogor memperlihatkan adanya dominasi NH3
dalam fase gas dan ion SO42- dalam aerosol.
Hal yang sama juga terjadi di beberapa titik
pemantauan di negara-negara EANET, seperti
Jepang, Korea, Rusia, dan Thailand dalam
periode yang sama. Adanya potensi sumber
pencemar yang berada di sekitar titik sampling
berasal dari kegiatan pemupukan, peternakan,
tanaman, dan limbah domestik. SO2 dan HNO3
maupun garam-garam sulfat dan nitrat berasal
dari kegiatan transportasi yang menggunakan
bahan bakar fosil, sementara HCl diduga
berasal dari kegiatan industri.
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