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Terbentuknya butir awan 

 Udara yang bergerak ke atas akan mengalami pendinginan 
secara adiabatik dan penambahan uap air hasil evepotranspirasi 
sehingga RH akan berubah/bertambah 

 Dalam atmosfer, tetes awan terbentuk pada aerosol yang 
berfungsi sebagai inti kondensasi atau inti pengembunan 
(Condentation Clouds Nuclei-CCN), terdiri dari Inti kondensasi 
an-organik dan Inti Kondensasi Organik (atau VOC) 

 Inti kondensasi adalah partikel-partikel berupa debu, asap, 
belerang dioksida, garam laut (NaCl), material organik atau 
benda mikroskopik lainnya yang bersifat higroskopis, dengan 
ukuran 0,001-10 mikrometer.  

 Kecepatan pembentukan tetes tersebut ditentukan oleh 
banyaknya inti kondensasi.  



 aerosol yang berfungsi sebagai inti kondensasi atau inti 

pengembunan (Condentation Clouds Nuclei-CCN),  

- aerosol primer dominan partikel garam 

- aerosol sekunder adalah emisi gas yang dikonversi menjadi 

partikel aerosol melalui reaksi kimia di atmosfer 

 Seluruh aerosol tersebut bersifat higroskofik, partikel 

berubah menjadi tetes cair (droplets) dan kumpulan dari 

banyak droplets membentuk awan. 

 Tetes awan yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari 

0.05 – 0.2 mm. Tetes dengan ukuran ini akan jatuh dengan 

kecepatan 0,01 - 5 cm/s. Untuk dapat jatuh ke bumi tanpa 

menguap maka diperlukan suatu tetes awan ±1 mm. 



 

Gambar 1. Sumber-sumber dan hilangnya aerosol 



Inti Kondensasi Organik 

 Volatile Organic Compounds atau VOCs merupakan bahan 

kimia organik yang mudah menguap pada suhu kamar 

 - tidak memiliki warna, bau, atau rasa 

 - mencakup sejumlah besar zat individual; hidrokarbon 

(misalnya benzena dan toluena), halokarbon dan oksigenat 

 Vegetasi melepaskan senyawa VOCs dengan volume 

mencapai > 1/3 produk fotosintesis 

 tingkat emisi VOC memuncak pada saat mulai layu 

(terutama daun) dan  rusak, emisi dari senyawa alkanes 

dan senyawa lainnya akan dapat meningkat yang disebut 

volatile hijau daun (C6 aldehida dan keton) 



 Molekul VOC membentuk kristal kecil atau aerosol di atmosfer hutan;  

 tanpa adanya aerosol dari sumber lain, kristal-kristal ini berfungsi 
sebagai inti kondensasi awan (CCN), menarik banyak uap air dan 
membentuk tetesan besar dan berat yang dengan cepat membentuk 
butiran air di wilayah yang sama di mana mereka terbentuk 

 Tumbuhan dalam proses fisiologis mengeluarkan senyawa Volatile 
Organic (VOc) dikenal sebagai terpene ke atmosfer.  

 Pentingnya emisi VOC alami ini yang membentuk CCN terletak pada 
siklus hidrologi: diperkirakan bahwa setidaknya 20-30% dari semua 
curah hujan di wilayah tropis merupakan hasil dari proses ini. 
Senyawa organik yang mudah menguap meliputi hidrokarbon jenuh 
dan hidrokarbon non-logam tidak jenuh serta hidrokarbon 
teroksigenasi, seperti asam boxylic, aldehida, keton, eter, ester, dan 
alkohol.  

 Tanaman, yang selama fotosintesis memancarkan VOCs dalam jumlah 
besar, menyebabkan hilangnya hingga 20 % karbon. 

 



Gambar 2. Berbagai Jenis VOCs 



Hutan sebagai Sumber Inti Kondensasi Hujan Organik 

  Hutan merupakan komponen kunci dari siklus air bumi.  

 Vegetasi hutan mempengaruhi pembentukan awan dengan 

memancarkan bahan kimia berbasis karbon yang disebut 

senyawa organik melayang (VOCs) ke atmosfer 

 Hutan tidak hanya merespons curah hujan, mereka secara 

aktif menghasilkan hujan “sendiri”.  

 Inti kondensasi hujan “sendiri” didepositkan pada partikel 

kecil seperti debu, bakteri, serbuk sari, spora jamur dan 

material fragmentasi/dekomposisi/pelapukan. 

 Satu penelitian menemukan 555 jenis VOC yang berbeda 

pada kebun jeruk monokultur di California  



 Aerosol biogenik primer ini memainkan peran penting dalam 

kimia atmosfer dalam dinamika iklim.  

 partikel organik primer dan sekunder merupakan inti kondensasi  

awan (CCN) yang efektif dan partikel organik primer dapat 

menjadi inti pembentukan es pada suhu -4 °C , sifat optik dan 

mikrofisika awan benua tropis sangat dipengaruhi oleh partikel-

partikel ini.   

 Hutan tampaknya menjadi penghasil emisi BVOC terbesar.  

 VOC hutan diantaranya adalah isoprenoids (kelompok metabolit 

yang paling penting dalam hal keragaman senyawa dan jumlah 

emisi), produk lipoxygenase (LOX) serta turunan shikimate 

(senyawa aromatik) 



 Emisi VOC dari vegetasi diperkirakan sebanding atau melebihi 
yang dari jumlah aerosol antropogenik regional dan global. 

 Perkiraan pertama emisi terpene global adalah 175 juta ton C 
/ tahun, tetapi evaluasi yang lebih baru menyatakan bahwa 
emisi VOC biogenik di seluruh dunia ke atmosfer dapat 
berjumlah sekitar 1 miliar ton C / tahun. 

 Secara khusus, pohon tropis bertanggung jawab atas sekitar 
80% emisi terpenoid dan sekitar 50% dari emisi BVOC lainnya, 
sementara spesies pohon lainnya berkontribusi sekitar 10% 
dari total emisi BVOC.B 

 Sekitar 60-80 % partikel aerosol alami Amazon bertindak 
sebagai inti kondensasi awan (CCNs) di wilayah yang luas 
disekitarnya. Perbedaan konsentrasi CCN antara musim hujan 
dan musim kemarau (sekitar 200 hingga 20.000 partikel / 
cm³) di wilayah Amazon yang besar menyebabkan perubahan 
besar dalam sifat mikrofisika awan  

 



kesimpulan 

 Sangat penting upaya untuk mempelajari dan 

memperdalam pengetahuan mengenai peran hutan dan 

juga interaksi antara hutan dan pembentukan awan dan 

hujan 

 setidaknya 20 -30 % curah hujan di wilayah Tropis (dan sub 

tropis) berasal dari hutan, konversi kawasan berhutan ke 

jenis penggunaan lahan lainnya pasti akan berdampak 

pada iklim lokal, regional dan global.  

 


