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I.  PENDAHULUAN 

    

 

Makalah ini dibuat  untuk memenuhi  salah satu tugas presentasi mata kuliah  : 

Pengantar Falsafah Sains  pada  program studi  Pasca Sarjana  Institut Pertanian Bogor, 

dengan dosen pembimbing: Bapak Prof. DR. Rudy Tarumingkeng.  

Sebagai  referensi utama  untuk  makalah   GLOBAL  POLLUTION  POLICY  ini , 

diambil dari  buku: ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES AND THE 

ENVIRONMENT, oleh David W. Pearce and R. Kerry Turner, dan sebagai tambahan  

diambil     dari   daftar pustaka  yang tertera pada lampiran. 

  

Dalam  kesempatan ini akan dibahas mengenai  pencemaran (pollution) dengan     

konteks  yang lebih luas dari  batas  nasional.  Konteks yang akan dibahas adalah 

pencemaran (pollution) yang timbul  di suatu daerah atau suatu negara akan       

menyebabkan  kerusakan di negara lain. Pencemaran  lintas batas ini akan menjadi 
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masalah  utama  antara negara  pengirim  pencemaran dengan negara  penerima.  Sebagai 

contoh,  masalah yang timbul  pada pencemaran  sungai Rhine di  Eropa  yang melayani  

suplai air untuk beberapa negara lain, sebagai media penerima limbah, dan sebagai  anak 

sungai  tempat rekreasi  dan berniaga.  

 

Pencemaran lintas batas yang  amat terkenal dan akan dibahas dalam  makalah ini        

adalah adalah   di titikberatkan pada : 

 

Yang biasa disebut  “ hujan asam” ( acid rain ).  Udara  tercemar yang mengalir  

lintas batas dan menyebabkan kerusakan di negara lain.  Dalam hal ini Amerika  

sebagai negara pengirim  dan Canada sebagai negara  penerima. Di Eropa  terdapat 

beberapa  pengirim utama  biasanya  negara2 di utara, dengan       Scandinavia  

sebagai penerima.   Masalah externality   rumit, dimana  perlu       penanganan 

tidak saja  pada negara pengirim, tetapi juga penerima yang juga       mempunyai 

masalah dengan limbahnya sendiri. 

a. Konteks  kedua adalah  , masalah ( externality)  pencemaran lintas Negara       

mempunyai cirri-ciri  sebagai masalah bersama  dimana  penyebab  polusi akan       

merusak diri sendiri  dan yang lainnya  karena  apa yang mereka  lakukan 

adalah suatu  kebiasaan global  ( global common ).  Global commons dimaksud 

bahwa sumber – sumber yang ada adalah dimiliki  dan mempunyai andil secara 

bersama oleh semua negara. Sumber alam  berupa : atmosphere,  stratosphere, 

dan lautan agar diperlakukan sebagai  jalan terbuka, suatu sumber  yang 

dimiliki   umum . Sebagai contoh  Global common pollution adalah  :  carbon 

dioxide (CO2 ), yang menyebabkan  pemanasan global di dunia (  efek rumah 

kaca ), dan 

 

b. Penipisan  lapisan ozon  disekeliling bumi yang diantaranya disebabkan oleh 

penggunaan /pemakaian  zat-zat yang dapat memusnahkan lapisan ozon  seperti 

chlorofluorocarbon ( CFCs , misal  freon, halon , dsb. )    

 Dari ketiga kasus tersebut, pada makalah ini dititik beratkan pada masalah hujan asam. 

 

• Dari  kebijakan global tersebut , dilakukan  pembahasan dikaitkan dengan 

penerapannya  di dunia nyata pada umumnya dan  di Indonesia , sejauh mana  

Indonesia telah berperan serta dalam mendukung kebijakan global dan melakukan 

langkah2 positip untuk  itu. 
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II.  K E B I J A K A N    G L O B A L  M E N G E N A I 

P E N C E M A R A N 

 

 

II. 1.   HUJAN  ASAM   (Acid  Rain) 

 

Hujan asam adalah suatu masalah lingkungan yang serius yang harus benar-benar 

difikirkan oleh umat manusia.   Hujan asam merupakan istilah umum untuk 

menggambarkan  turunnya asam dari atmosfir ke bumi. Sebenarnya turunnya asam dari 

atmosfir ke bumi bukan hanya dalam kondisi “basah” Tetapi juga “kering”. Sehingga 

dikenal pula dengan istilah  deposisi ( penurunan / pengendapan )  basah dan deposisi 

kering. 

Deposisi basah mengacu pada hujan asam , kabut dan salju. Ketika hujan asam ini 

mengenai tanah, ia dapat berdampak buruk bagi tumbuhan dan hewan , tergantung dari 

konsentrasi asamnya, kandungan kimia tanah , buffering capacity ( kemampuan air atau 

tanah untuk menahan perubahan pH ), dan jenis tumbuhan/hewan  yang terkena. 

Deposisi kering mengacu pada gas dan partikel yang mengandung asam. Sekitar 50% 

keasaman di atmosfir jatuh kembali ke bumi melalui deposisi kering.Kemudian angin 

membawa gas dan partikel asam tersebut mengenai bangunan, mobil, rumah  dan pohon.  

Ketika hujan turun ,partikel asam yang menempel di bangunan atau pohon tersebut akan 

terbilas, menghasilkan air permukaan (runoff) yang asam. 

Angin dapat membawa material asam pada deposisi kering  dan basah melintasi batas 

kota dan Negara sampai ratusan kilometer. Untuk mengukur keasaman hujan asam 

digunakan pH meter.  Hujan dikatakan hujan asam jika telah memiliki  pH  dibawah  5,0  

( Air murni mempunyai pH 7 ). Makin rendah pH air hujan tersebut , makin berat  

dampaknya bagi mahluk hidup. 

 

Penyebab Hujan Asam : 

  

Hasil buangan /limbah gas industri , kendaraan bermotor dsb. disuatu daerah  akan bisa 

mengakibatkan  menumpuknya  gas2  oksida2 belerang  (SO2 dan SO3) dan  oksida  

nitrogen ( nitrogen dioxide  NO2 )  di  awan . Pada proses pembentukan hujan,  akan 

terbentuk  titik-titik air  yang akan bereaksi dengan  gas buang tersebut dan membentuk  

asam2 sulfit, sulfat dan  asam  nitrit/nitrat , yang jatuh ke bumi sebagai  hujan  asam. 

 

Untuk selanjutnya   sebagai bahan pengotor  oksida belerang  kita sebut  sebagai SOX, 

dan  oksida nitrogen sebagai  NOX.  Dalam keadaan  kering, sesungguhnya  gas2 tersebut 

tidak menimbulkan kerusakan , tetapi  dalam bentuk  titik2 cairan  ( dalam bentuk hujan ) 

dengan adanya air  dan dibantu oleh ozon  akan  terbentuk asam yang korosif  dan 

merusak.  Ozon sebagai  pollutant  juga berpengaruh  terhadap cerita terbentuknya  hujan 

asam. 
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Tabel 13.1.   Menunjukkan  sumber-sumber  emisi  SOX dan NOX  secara prosentase 

 

Sumber terjadinya  emisi  SOX dan NOX  adalah ber macam-macam, di Amerika dan 

Eropa  sumber utama dari emisi adalah dari stasiun pembangkit tenaga dengan bahan 

bakar  batu bara (coal) atau  minyak  dengan kandungan belerang tinggi.  Di Canada  

sumber utama nya adalah  industri peleburan ( smelting industry ). 
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Gambar 13.1.  menunjukkan  gambar   emitter-recipient umumnya di Eropa  

 

Dari gambar tersebut ditunjukkan bahwa pada tahun 1980  UK  menerima  84,700 ton 

belerang per bulan   dimana  20 % berasal dari  Negara lain  dan 80% dihasilkan sendiri.     

Norway, menerima  255 ton per bulan  dimana  92% import. 

Dengan analisa lebih detil bisa ditunjukkan  :  “Siapa mencemari siapa“. 
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Tabel.13.2.   Menunjukkan  perkiraan  porsi  penderitaan kerusakan berat  disebabkan 

                    hujan asam  dari dua Negara , Republik Federasi Jerman  dan Norwegia. 

 

Meskipun  sumber yang pasti  dari pengendapan  di Norway  tidak nampak pada  Tabel 

13.2 , tetapi  mudah dilihat  bahwa  Norway  mempunyai tanggung jawab yang lain  atas  

kerusakan  yang ditimbulkan oleh adanya  hujan asam  dengan  tekanan keras terhadap  

pengendalian kebijaksanaan  di  UK  yang dikenal sebagai  penyebab  polusi  utama. 

Jerman timur  terlibat  pada kerusakan  di keduanya,  Norway  dan  Jerman Barat.   

Jerman  timur  memperoleh  belerang  hampir seluruhnya dari  mereka sendiri dan  

kurang lebih  9 %  dari  Jerman Barat , karenanya  mereka mempunyai manfaat bersama  

dalam  tawar menawar atas  pengurangan sumbernya, sedangkan Norway  tidak 

mempunyai  manfaat bersama  ,karena bukan merupakan  sumber emisi yang besar . 

 

Hujan  asam  mempunyai andil  pada  beberapa jenis kerusakan . 

  

1.  Kerusakan hutan cemara dan kelangsungan pertumbuhan hutan di 

          USA, Canada dan beberapa bagian Eropa 

2. Kematian hutan  ( Waldsterben) di Jerman  kuat kemungkinannya 

         adanya hubungannya dengan  hujan asam.    

3. Kerusakan hasil panen sejumlak tembakau, gandum  dan hasil panen 

         kedelai  akan rusak  karena pengendapan belerang.  
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4. Dunia  tumbuh-tumbuhan dan binatang ( land based )  juga 

terpengaruh, khususnya  didekat pusat kependudukan  mengurangi  

biodiversity  local.  

5.  Bangunan  menderita pengkaratan dari  pengendapan asam, 

menyebabkan harus dilakukan  perawatan tambahan.  

6. SOX dan NOX juga  mempunyai implikasi terhadap percepatan 

buruknya kesehatan , terutama pada  penyakit pernapasan. Besar  

akibatnya, dapat menimbulkan pengasaman danau  dan berpengaruh 

terhadap  populasi ikan. 

 

 

Di  Norway bagian selatan, populasi ikan salmon  telah menurun dengan cepat. Tanah 

yang subur  tidak bisa  menetralkan asam,  hanyut terbawa aliran dan mengasamkan anak 

sungai, melepaskan  aluminium dari tanah  yang menyebabkan ikan  mati.  Mekanisme 

yang pasti  adalah sangat rumit, dan tidak semua  ahli setuju bahwa  hujan asam  menjadi 

penyebab utama dari  peristiwa pengasaman. 

 

 

Usaha-usaha Internasional  untuk penanganan  polusi 

 

Pengendalian hujan asam  menjadi  persoalan pokok  perundingan tawar menawar dan  

kerja sama internasional  karena  biasanya antara  Negara  pengirim  dan penerima  

limbah mempunyai  pendapat yang berbeda.  Dalam beberapa hal sering terjadi  adanya  

kepentingan pribadi dalam penyelesaian masalah. 

Sebagai contoh,  bila Jerman Barat  dan UK  sebagai  pencemar  utama untuk diri sendiri, 

mereka mempunyai incentive atau perangsang untuk mengurangi polusinya sendiri  

mengingat  polusi mengakibatkan kerusakan. 

 

Perbandingan antara  biaya  pengendalian  dengan  manfaat  yang di hasilkan  akan bisa 

cukup menentukan  apakah  pembersihan  akan bermanfaat. 

Tetapi,  bila beaya pengendalian  lebih besar dari manfaat yang dihasilkan , apakah  

setiap individu Negara  tidak akan  melaksanakan strategi pengendalian ? 

 

Bila  terdapat  manfaat  untuk  negara lain diluar  individu negara , maka  hal tersebut  

dimasukkan dalam  perundingan .  Hal ini membutuhkan  pemikiran  dan pandangan 

secara internasional  bagi Negara pengendali atas manfaat , dan bukan semata-mata 

berpikiran secara  nasionalistis. 

 

Negara  penerima  limbah biasanya  mempunyai keterbatasan  dalam langkah - langkah  

penanggulangan dan memperbaiki  kerusakan. Sebagai contoh, danau harus  di netralkan  

dari asam. Untuk itu,  akan lebih dipilih pengendalian dari sumber  pencemar, dimana 

dibutuhkan  langkah-langkah internasional. 

 

Masyarakat internasional  telah tanggap terhadap persoalan ini. 
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Selama tahun 1970an , berbagai usaha telah dilakukan  untuk mendapatkan persetujuan 

internasional dalam pengendalian  emisi limbah., meskipun  pada intinya  bersifat 

simbolis dan  lemah  maupun kurang jelas dalam strategi pengendaliannya. 

Perkembangan utama di Eropa adalah mengenai perundingan  atas  pencemaran udara 

lintas batas  berjangka panjang , oleh  Komisi Ekonomi untuk Eropa , yang ahirnya telah 

di ratifikasi/disahkan  pada tahun 1983.  

 

Pada tahun 1982 , di Stocckholm dilaksanakan konfrensi  mengenai  pengasaman 

lingkungan  , dengan hasil  negara Eropa  menyetujui langkah-langkah  pengurangan  

emisi SOX sebagai langkah pertama , dan emisi NOX  untuk  agenda lebih panjang.. 

 

Pengkritisi utama mengusulkan  kebijakkan pemasangan  cerobong asap tinggi bagi 

sejumlah negara. Pada usulan ini,  pengendapan belerang dari negara asal  di kurangi 

dengan pemasangan  cerobong asap tinggi yang akan  menyebarkan  emisi  jauh-jauh dan 

terpancar ke mana-mana. Pada pokoknya usulan ini , cerobong tinggi hanya akan   

menggeser  masalah polusi dari tingkat local  ke tingkat internasional. 

Pada tahun 1983, Norway menawarkan  suatu ‘Club30 per cent‘, dimana semua anggota 

harus setuju  untuk mengurangi  SO2 sebesar 30% pada tahun 1993, dibandingkan 

dengan  tahun 1980. 

Masalah  untuk menjamin kerja sama internasional mengenai pengendalian  polusi secara 

cepat terlihat  nyata .  Beberapa negara termasuk  Perancis , UK , USA  dan  Blok Timur  

tidak  setuju.   Tetapi beberapa Negara lain  setuju, dan pada th. 1984 ,’ Club  30 persen’  

terbentuk. 

NOX  juga  direncanakan  untuk pertimbangan mendatang. Sementara itu,  Komisi Eropa 

( The Common Market) juga mendorong anggota  untuk menyetujui  pengurangan  SOX  

dan NOX secara besar-besaran. UK mengulangi tentangannya  terhadap semua tawaran  

atas pengurangan besar-besaran  tersebut atas nama  ‘dirty oldman of Europe’. 

Pada th. 1986, dengan tekanan,  UK menyetujui untuk   menambah  peralatan  penghilang 

belerang  pada  gas asap  yang dihasilkan oleh  ke tiga stasiun pembangkit tenaga  ber 

bahan bakar  batu bara. 

Pada tahun  1988 , UK  menyetujui bagi masyarakat Eropa  untuk mengurangi (emisi 

bagi  alat2 pembakaran yang besar)   emisinya  20%  pada th. 1993 dibanding th.1980,  

pengurangan 40%  pada th.1998 dan  60%  pada th. 2003. 

Demikian pula , pengurangan NOX  telah  disetujui . 

Untuk UK , 15% pada th. 1993, dan 30%  pada th. 1998 yang melibatkan pemasangan 

Low NOX burner  pada  station pembangkit tenaga. 

Berbagai masalah timbul  selama perundingan , terkait dengan  beaya tinggi dan kesulitan 

teknis. 

Dari perundingan di Eropa dapat digambarkan bahwa  untuk menjamin penanganan  

limbah antar batas dapat dilakukan dengan baik diperlukan    peran  dan tekanan 

internasional atas persetujuan dan tawar menawar  antar negara yang terkait. 

Meskipun demikian, dibutuhkan  waktu 17 tahun untuk terbentuknya    persetujuan 

tersebut. 
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II.2  PENIPISAN  LAPISAN  OZON 

 

Pengenalan 

 

Ozon diperkirakan adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar  ultraviolet  dari 

matahari. Lapisan ozon berwarna biru pucat  yang terbentuk dari tiga atom oksigen (O3). 

Lapisan Ozon  terdapat  di kurang lebih  6 – 30 mile diatas bumi pada stratosphere. 

Lapisan ozon banyak menyerap  radiasi sinar ultra violet  dari sinar matahari  yang  

berbahaya  bagi manusia  dan jenis kehidupan lainnya. 

 

Akibat Yang ditimbulkan  Dengan  Penipisan Ozon 

Dampak penipisan lapisan ozon antara lain meningkatnya intensitas sinar ultra violet 

yang mencapai permukaan  bumi dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan, 

seperti kanker kulit , katarak dan penurunan daya tahan tubuh, dan bahkan terjadinya 

mutasi genetic. 

Menipisnya lapisan ozon mengakibatkan  terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan 

sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, musnahnya ekosistem terumbu 

karang dan sumber daya laut lainnya, menurunnya hasil produksi pertanian yang dapat 

mengganggu ketahanan pangan, dan bencana alam lainnya. Mata rantai dampak 

penipisan lapisan ozon berikutnya adalah terjadinya pemanasan global (global warming). 

 

Bahan Perusak Lapisan Ozon 

Beberapa  jenis gas langka  akan bisa  memecah  lapisan ozon tersebut Lapisan ozon 

mulai mendapat perhatian sekitar tahun 1980an ketika  para ilmuwan menemukan adanya  

‘lubang’ di lapisan ozon di Antartika.  Ozon tersebut merupakan hasil dari tenaga 

matahari yang mengeluarkan radiasi ultra violet yang tinggi .  Radiasi tersebut  memecah 

molekul2 oksigen sekaligus melepaskan atom bebas  dimana setengahnya diikat  dengan 

molekul oksigen yang lain  untuk membentuk ozon. 

Salah satu jenis gas langka tersebut adalah  Chlorofluorocarbon ( CFCs ), yang dari 

penyelidikan  telah menyebabkan kerusakan  berat  pada lapisan ozon. CFCs secara 

kimiawi sangat stabil  sampai ketika mencapai stratosfir  susunan kimiawinya akan pecah  

karena radiasi  sinar   ultraviolet  dari matahari, dan  melepaskan  Chlorin yang  

mempunyai dampak  negatip terhadap  lapisan ozon. 

Ada dua jenis dampak  yang timbul .  Pertama adalah  pengurangan  secara umum  

lapisan ozon , sedang yang kedua adalah  pukulan yang menimbulkan lobang pada 

lapisan ozon.  Kedua dampak tersebut menimbulkan  ber tambahnya  radiasi sinar ultra 

violet  yang diterima  di bumi dari matahari. 

Bukti-bukti yang menunjukkan lobang pada lapisan ozon  adalah meyakinkan, tetapi 

kurang pasti berapa lama lapisan ozon tersebut akan habis. 

CFCs telah banyak dikenal dan dipakai secara luas.  Penggunaan terbesar  adalah  pada  

kaleng aerosol yang  banyak dikenal semua orang  dalam bentuk  hairspray,  deodorant,  

Semprotan serangga dan lain - lain.  CFCs  memberikan daya dorong  pada spray, tetapi 

dengan mudah bisa digantikan dengan gas lain. CFCs  juga digunakan pada  peralatan 

pendingin ( refrigerator ),  sebagai  foam blowing agent  pada pembuatan pengisian foam 

(busa), dan  bisa juga digunakan sebagai pelarut. 
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Tabel 13.3  menunjukkan  struktur penjualan di masyarakat Eropa  pada th. 1985. 

 

 

 
 

Gambar.13.2  menunjukkan  besarnya produksi  dunia  akan CFCs. 
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Perhatian utama pada  perkembangan  produksi  diluar USA dibandingkan dengan  

pengurangan produksi secara dramatis  di USA pada tahun 1970an. Perubahan produksi 

di Amerika ini disebabkan oleh adanya larangan penggunaan  CFCs untuk produksi 

aerosol, dengan perhatian  akan  efeknya terhadap lapisan ozon. 

Alasan pembedaan diantara batas produksi dan konsumsi adalah untuk memberikan 

fleksibilitas bagi  negara berkembang  untuk pengembangan konsumsinya  tetapi dengan  

pembatasan. Sebaliknya,  pengendalian akan dibedakan  bagi  negara berkembang  

dengan kesan beaya  pengganti teknologi  yang kemungkinan lebih tinggi  

 

  

II.3.  CARBON  DIOXIDA  DAN  EFEK  RUMAH  KACA 

 

Pengenalan 

 

Aktifitas  perekonomian umat manusia  menyebabkan  pelepasan  limbah ( gas  buangan 

ke atmosfir – terutama terdiri dari   Carbon dioxide, methan, nitrous oxide dan CFCs. ) 

yang cenderung  menghambat  pancaran panas  dari  permukaan tanah). Gas-gas ini 

tembus cahaya  atas radiasi gelombang pendek  sinar matahari, tetapi akan menyerap 

radiasi glombang  panjang  dari tanah , sehingga akan  menahan panas. Secara teori, 

semakin besar  kandungan  gas buang  diatmosfir  akan menyebabkan  permukaan tanah  

dan atmosfir bawah akan menjadi panas -  seperti rumah kaca. 

Berbeda dengan efek  Ozon  ( di bagian atas atmosfir ),  efek rumah kaca  terjadi di 

bagian bawah atmosfir . Percepatan penumpukan gas buang ini akan menimbulkan  

kecenderungan  pemanasa global sehingga bisa  mengakibatkan perubahan  cuaca, 

kondisi geografis, kekacauan  pada pola musim, dan jika berkelanjutan  akan bepengaruh 

buruk terhadap  system  umat manusia  dan ekosistem  dengan skala luas. 

Bukti-bukti keterkaitan   kecenderungan  suhu  dengan  perkembangan  efek rumah kaca 

adalah mendua.  Hasil pengamatan, bukti-bukti pemanasan  sesuai dengan  arah dan besar 

perkiraan  efek rumah kaca  dan analisa  hasil rekaman  paleoclimatik juga  memperkuat 

tetapi tidak meyakinkan. 

Kecenderungan suhu  sesungguhnya dalam jangka panjang  dalam kaitannya dengan  

cuaca global  tidak jelas .  Dengan tidak adanya bukti yang meyakinkan ,  maka  scientist  

telah mengeluarkan  beberapa model teori – General Circulation Models ( GCMs) – 

Diproyeksikan  untuk masa depan  untuk bisa  meramal  pengaruh yang potensial  

terhadap waktu. 

Sampai kini,  emisi carbon dioxide  dan methan  adalah sangat bertanggung jawab dan 

berpotensi  terhadap  perubahan  cuaca  lewat efek rumah kaca. Kadar  carbondioxida di 

atmosfir  telah meningkat  25% selama 200 tahun  dengan kecenderungan  naik  secara  

berkelanjutan. Sementara ini,  pembakaran minyak  berasal dari fosil  telah dihitung  

sebesar  80% sumbangannya terhadap emisi CO2, juga penebangan hutan  memainkan 

peranan penting.  Masa depan  kadar carbon dioxide diatmosfir  akan tergantung  

terutama  pada  kebijakan penggunaan  bahan bakar campuran  dan  kebutuhan energy 

dari bahan bakar fosil. 

Sepertinya, meskipun dengan  jalan  perubahan kebijaksanaan dengan  penggunaan  

bahan baker pengganti,  peningkatan efisiensi penggunaan  energi, dan  penghematan 
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energi ,  kadar CO2  akan secara terus menerus mengalami peningkatan  sampai kurang 

lebih lima puluh tahun mendatang. Negara berkembang  akan berusaha meningkatkan  

perkembangan ekonominya sehingga  akan meningkatkan kebutuhannya akan energi. 

Gas buang lain ( methan, nitrous oxide dan CFCs ) terdapat di atmosfir  (karena 

pembakaran  bahan baker fosil, kebakaran hutan, perubahan tanah pertanian,  penggunaan 

pupuk dan  pembuatannya ) jauh lebih kecil kadarnya dibanding carbondi-oxida  tetapi 

kadarnya cenderung bertambah dengan kecepatan relatip tinggi, sehingga di masa depan 

pengaruhnya  secara kwantitatip akan  sebanding. 

 

 

HUJAN  ASAM DI INDONESIA 

 

Pertumbuhan penduduk yang juga disertai pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan 

Asia Timur termasuk Indonesia berkaitan pula dengan pertumbuhan industri dan 

transportasi di kawasan ini.  Dampak dari kemajuan teknologi dan industri yang pesat  di 

kota-kota besar seperti Jakarta , Bandung , Semarang dan Surabaya akan memacu jumlah 

gas buang  ke udara. Dampak pencemaran udara terjadi dalam beberapa tingkat.  Pada 

skala mikro/local, pencemaran udara hanya mempengaruhi kualitas udara setempat , 

dalam lingkup yang relatip terbatas, misalnya pencemaran udara oleh debu.  Selain itu 

terdapat pula pencemaran udara dalam skala meso atau regional , yang dampaknya dapat 

mempengaruhi areal yang lebih luas contohnya hujan. 

Peningkatan gas buang  seperti NH3, NO2, SO2 dan aerosol  akan mempengaruhi kadar 

keasaman air hujan ( garis batas keasaman air hujan  5,6 dengan konsentrasi CO2 di 

atmosfir 330 ppm ).  Bila  keasaman air hujan dibawah 5,6 dikatakan telah terjadi hujan 

asam. 

Bandung terletak pada ketinggian diatas 743 m dari permukaan laut yang dikelilingi  oleh 

pegunungan .  Dengan kondisi geografis yang berbentuk cekungan , udara di kota 

Bandung  akan mengalami kesulitan dalam sirkulasinya . Kondisi ini dapat membahaya 

kan  bila terjadi  timbunan bahan pencemar .  Kontributor utama pencemar udara kota  

Bandung  adalah gas CO ; NOx ;  SO2 dan Timbal. 

Proses keasaman di Bandung dipengaruhi oleh angin darat , angin laut , angin gunung, 

Dan angin lembah  yang mempunyai mekanisme  yang sangat kompleks. Penelitian di 

lima wilayah Bandung  dari tahun 1990 – 1998  , pH air hujan  6,8 – 6,8, Dan turun 

secara drastis  pada tahun 1999 , pH air hujan  4,40. Selama 15 tahun nilai pH air hujan  

turun  30,15% demikian pula terhadap konsentrasi ion-ion SO4 2- dan NO3 –naik sebesar  

165% dan 23%.   Akibat yang dapat ditimbulkan karena hujan asam adalah kerusakan 

hutan  atau vegetasi , gangguan pada kehidupan air   , algae , dan perikanan , 

menimbulkan korosi pada bangunan  dan gangguan kesehatan . 

Berkaitan dengan penurunan tingkat keasaman air hujan  di Bandung tersebut akan 

diteliti kembali kondisi sumber  polusi dan dampaknya terhadap konsentrasi ion-ion 

SO4 2-  dan NO3 -.   
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