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Kata Pengantar

Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di beberapa provinsi di 
Sumatera dan Kalimantan, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Dampak 
turunan berupa kabut asap pun menjadi persoalan tersendiri, secara nasional maupun 
lintas kawasan.  Musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang 
diyakini sebagai kondisi yang mempengaruhi tingkat keparahan kebakaran hutan dan 
lahan serta kabut asap. Kondisi iklim yang lebih kering umumnya berkaitan dengan 
berlangsungnya fenomena iklim El Nino di Samudera Pasifik atau Dipole Mode fase 
positif Samudera Hindia. Kebakaran hutan parah tahun 1997 dan 20015  berkaitan 
dengan El Nino kuat ketika itu. Asap yang dihasilkan pun menjadi persoalan politik 
lintas kawasan (trans boundary haze). 
 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kabut asap ini. 
BMKG sebagai salah satu tangan pemerintah pun menjadi bagian upaya pemerintah 
dalam menangani kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Peranan BMKG adalah 
memberikan informasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat terkait kualitas 
udara yang tercemar oleh kabut asap. 
 
Buku dihadapan pembaca ini adalah buku  komik yang berjudul “Kabut Asap 
Mencemari Kualitas Udara”. Buku ini menceritakan gambaran secara singkat 
dampak-dampak yang merugikan akibat kabut asap. Selain itu menceritakan pula 
peranan BMKG dalam memberikan informasi kualitas udara termasuk didalamnya 
memperlihatkan alat-alat yang digunakan untuk mengukur parameter kualitas udara 
dan produk-produk informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Dengan adanya 
informasi dari BMKG diharapkan pemerintah setempat dan masyarakat bisa lebih 
waspada dalam menghadapi kabut asap ini. 
 
Komik ini merupakan seri kedua petualangan Nina dan Nino mengunjungi kantor 
BMKG di daerah Pekanbaru dimana pada seri pertama Nina dan Nino berkunjung ke 
kantor BMKG Pusat di Jakarta. Seperti seri sebelumnya komik ini ditampilkan dalam 
ilustrasi dan gaya Bahasa sederhana sehingga mudah untuk dicerna oleh masyarakat 
umum dan para pelajar pada khususnya. Ikuti petualangan Nina dan Nino di seri komik 
berikutnya. 
 
Ucapan terima kasih disampaikan pada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya komik ini. 
 

   Jakarta,
 

Tim Redaksi
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lagi 
nonton 

apa kak?

sst!! diam 
dulu

wah ! 
airnya 
sudah 

mendidih ! 
ngopi ah..

suatu 
tempat di 
ibu kota
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dan mengganggu 
penerbangan di 

bandara

dan asapnya pun 
mulai sampai ke 

perkotaan

hutan-hutan 
ludes terbakar

titik-titik api di 
pulau sumatera 
dan kalimantan 
banyak sekali

ada bencana 
kebakaran 
hutan di 

indonesia!
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SETUJU!

BAGAIMANA KALAU KITA JEMPUT 
MEREKA UNTUK TINGGAL DI SINI 

SEMENTARA?

AKU JADI 
INGAT OMA 
DAN OPA DI 
RIAU KAK

semoga mereka 
SEMUA YANG DI 

SANA TIDAK APA-
APA YA..

iya..

wah.. 
ngeri 

sekali!
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KAMI 
BERANGKAT!

KAMI PAMIT 
DULU YA, 

AYAH.. IBU..

SUDAH 
DOOONK..

KALIAN 
SUDAH 
SIAP?

ESOK 
HARINYA..
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SABAR 
KAK, 

SABAR..
kabut asap 
ini benar-

benar 
merugikan 

banyak 
pihak!

WAAHH.. 
DITUNDA..

EH, DENGER 
TUH!

PENGUMUMAN.. 
PENERBANGAN 
MENUJU RIAU 

DITUNDA

BANDARA 
SOEKARNO-

HATTA
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Ingat gas 
rumah kaca 

AKU jadi 
ingat BMKG!

kebakaran hutan 
dan lahan ini kan 
bisa menyebabkan 
efek gas rumah 

kacaAKU baru 
ingat..

AKU cari 
info di 

google 
DULU 

YA….oh, 
ternyata 

ada!

setelah memastikan 
kondisi Oma & Opa 

bagaimana kalau kita 
mencari informasi di 
kantor BMKG Riau? 

SETUJU!

DI RIAU 
ADA 

KANTOR 
BMKG GAK 

YA?
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IYA

WAH, UNTUNG 
ADA PEMBAGIAN 
MASKER GRATIS, 
KITA LUPA BAWA

SILAKAN 
MAS, MBAK, 

MASKERNYA..

AKHIRNYA 
KITA 

SAMPAI 
JUGA DI 

RIAU

BANDARA 
RIAU
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IYA.. PELAN-
PELAN AJA PAK 

NYETIRNYA..

WAH.. NGERI 
BANGET.. JALANAN 

SAMPAI GAK 
KELIHATAN BEGINI

KITA NAIK 
TAKSI SAJA 

YA!
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OMA.. OPA.. 
KAMI SUDAH 
SAMPAAAII..
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UNTUK 
SEMENTARA 

OMA DAN OPA 
TINGGAL DI 
SANA DULU 

SAMPAI 
KABUT ASAP 
INI REDA

KALAU 
BEGITU 

OMA DAN 
OPA IKUT 
KAMI KE 
JAKARTA 

YA

IYA.. SUDAH 
SEMINGGU 
LEBIH INI 

KABUT 
ASAP, DAN 
SEMAKIN 

HARI 
SEMAKIN 

BURUK SAJA

YA AMPUN, 
OMA SAKIT 

KARENA 
ASAP INI 

YA?

IYA.. NANTI 
KALIAN 

BISA SAKIT 
KAYAK OMA.. 
HATI-HATI..

WAH.. AYO 
MASUK 
NINA, 
NINO.. 

JANGAN 
LAMA-LAMA 
DI LUAR..
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LEBIH BAIK 
MENUNGGU 
DI SINI 

DARIPADA 
KEMBALI KE 

RUMAH

NGGAK 
APA-APA, 

NIN.. 

MAU GAK 
MAU KITA 
HARUS 

MENUNGGU 
DI SINI

WADUH.. 
BANDARA 
DITUTUP..

PENGUMUMAN.. BANDARA DITUTUP 
UNTUK SEMENTARA SAMPAI 

PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT
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BAIKLAH.. 
SEMENTARA 

KITA 
MENUNGGU DI 
SINI, KAMI 
MAU BELI 

TIKET DULU

BAIKLAH.. 
KAMI 

TUNGGU DI 
SINI YA..

OMA, OPA.. 
KAMI MAU 

CARI 
INFORMASI 

DULU KE 
BMKG YA..

BENAR 
JUGA.. AKU 

SETUJU
OH YA KAK, 
BAGAIMANA 
KALAU KITA 
SEKALIAN 
KE BMKG 

UNTUK CARI 
INFORMASI?
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tentu bisa, 
mari ikut saya 

ke ruang 
observasi

iya pak nama 
saya Nino dan 
ini kakak saya 

Nina, kami 
ingin mencari 
tahu tentang 
kabut asap di 

Riau? 

ada yang 
bisa 
saya 

bantu 
dIK?
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COBA LIHAT 
PETA INI

WAAAHH..
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maksudnya 
peta ini 

apa pak?

Yang warna merah 
ini sangat mudah 

terbakar ya pak? Kok 
bisa? 

musim kemarau 
yang panjang 
menyebabkan 
banyak lahan 
yang kering, 
tersulut api 
sedikit akan 

dengan mudah 
terbakar

ini adalah salah satu 
peta peringatan dini 

yang menunjukan 
lokasi-lokasi di 

Indonesia yang lahannya 
mudah terbakar ditinjau 

dari parameter cuaca 
(atas)

...
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untuk 
mengetahui 
iklim suatu 
daerah itu 
berubah 

harus dilihat 
dari data-

data yang ada 
dan  panjang

maksudnya 
pak? 

tapi ada benarnya juga 
dari tahun ke tahun 

kemarau panjang menjadi 
sering terjadi sehingga 

potensi lahan mudah 
terbakar pun semakin 

banyak dan luas. Apakah 
karena perubahan iklim 
saya bisa mengatakan 
antara iya dan tidak

musim 
kemarau 
adalah 

sesuatu yang 
lumrah di 
Indonesia

kemarau 
yang 

panjang 
akibat 

perubahan 
iklim ya 

pak? 
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tentu 
saja

oh begitu ya pak? 
Bahaya juga kalau 
terus dibiarkan 

Dengan 
habisnya 

hutan, suhu 
dan kualitas 
udara di Riau 
akan berubah 

dengan 
signifikan dan 

itu artinya 
perubahan 
iklim telah 

terjadi

Di Riau sendiri 
perubahan iklim 

sebenarnya sudah 
terdeteksi namun 

terbatasnya 
data belum 

bisa dipastikan 
100%. Namun 

dalam  Beberapa 
tahun terakhir 

kebakaran hutan 
dan lahan selalu 

terjadi

Apabila 
kebakaran 
hutan dan 

lahan tetap 
terjadi untuk 
tahun-tahun 
berikutnya 

dapat 
dipastikan 

iklim di Riau 
akan berubah
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ini peta 
sebaran 
Hotspot

Gambar 
kedua apa 

pak? 

ngga apa-
apa kok, 
namanya 

juga belum 
tahu

hehehe...
huuuuu sok 
tahu sih… 

bukan 
dik, yang 
dimaksud 
hotspot 

disini adalah 
titik api

untuk 
internet 

pak?
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Saat ini nilai SPM di Riau 
sudah diatas ambang 
bakunya sekitar 475 

mikrogram/meter kubik 
(ambang baku 230 

mikrogram/meter kubik) 
sehingga debu di Riau 

saat ini sangat berbahaya 
bagi kesehatan

kami punya alat 
untuk mengukur 

konsentrasi 
debu atau yang 
biasa disebut 
pemantauan 
Suspended 

Particulated 
Matter (SPM) 
alat untuk 

mengukurnya 
disebut High 
Volume Air 

Sampler (HVAS)

ISPA 
disebabkan 

oleh kualitas 
udara yang 

sangat buruk 
seperti 

kabut asap 
ini. Di dalam 
kabut asap 
terkandung 

berbagai debu 
dan partikulat 
yang sangat 

berbahaya bagi 
kesehatan.

oh ya, pak! 
kan sekarang 
banyak warga 

Riau yang 
terserang ISPA 
termasuk Oma 
dan Opa kami. 

Itu karena apa 
pak?

fungsinya untuk 
mendeteksi 

sebaran-sebaran 
titik api. Dengan 
tahunya sebaran 

titik api kita 
informasikan ke 
Pemda setempat 
untuk segera 

dilakukan 
pemadaman

oooohhh 
begitu

fungsinya 
apa pak? 

iiiiiihhhhhh 
sangat 

menakutkan
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untuk musim kemarau 
seperti sekarang ini 
dimana lahan-lahan 

sangat mudah terbakar 
agar stop melakukan 

pembukaan lahan 
dengan membakar 

lahan

Pantesan banyak 
warga Riau saat ini 

terkena ISPA dan kita 
diwajibkan memakai 

masker

Nilai baku 
mutunya sebesar 
150 mikrogram/ 

meterkubik. 
Dan saat ini nilai 
PM10 pun sudah 
melewati baku 

mutunya sebesar 
292 mikrogram/

meterkubik

Selain mengukur 
konsentrasi 

debu kami juga 
mengukur 

pencemaran 
udara (Partikulat 
Matter) PM10 yang 
disebabkan oleh 
kebakaran hutan 
dan lahan. PM10 
artinya pollutan 

yang diukur 
10 mikrogram/ 

meterkubik

Saran dari BMKG 
untuk warga Riau 

apa pak?

Jagalah hutan secara 
bersama-sama untuk 

kenyamanan kita 
bersama. Saat ini 

apabila memerlukan 
informasi terkait 

cuaca maupun kualitas 
udara silahkan datang 

ke BMKG Riau. 
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untuk 
mencari tahu 

informasi 
lain silahkan 

adik-adik 
buka web 
BMKG di 

bmkg.go.id

Ternyata 
masih 
banyak 

informasi 
yang kita 
baru tahu 

pak

tapi pada 
intinya 
saat ini 

BMKG punya 
Ina TEWS 

(Tsunami dan 
gempa bumi), 
MEWS (cuaca 
dan banjir) 
dan CEWS 
(iklim dan 

kekeringan)

banyak 
pak!

betul 
sekali. 
dapat 

informasi 
apa saja?

itu loh 
pak yang 
alamatnya 
di Jalan 
Angkasa 

Kemayoran 
Jakarta 
Pusat

kami pernah berkunjung ke kantor 
BMKg yang di Jakarta pak, yang 

gedungnya berbentuk tabung atau 
silindir dan diatasnya ada bola
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Betul 
kan 
pak?

saya tahu 
stasiun GAW, 
itu stasiun 
pemantau 

kualitas udara 
kan. Memantau 
aktivitas gas 
rumah kaca 

atau GRK 
seperti CO2, 
CH4, N2O dan 

SF6

wow.. 
banyak 
juga ya

kami punya 
95 stasiun 

meteorologi, 21 
stasiun klimatologi, 
31 stasiun geofisika 

dan 10 stasiun 
meteorologi 

maritime dan 3 
stasiun GAW

masa? 
Sebelumnya 
kami tidak 
tahu pak

adik-adik tahu tidak 
kalau kantor BMKG 

tersebar di seluruh 
Indonesia?
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untuk data-data 
cuaca, iklim dan 

kegempaan informasi 
dilakukan melalui 
jaringan internet, 

sedangkan data-data 
kualitas udara ada 
yang dikirim via jasa 
pengiriman barang 
karena berbentuk 
unit-unit analisis 

sampling.

mmhh.. kalau 
stasiun BMKG 
tersebar di 

seluruh Indonesia, 
pengiriman datanya 

gimana pak?

keren-
keren… 

betul dik, dan perlu diketahui juga 
stasiun GAW berkolaborasi dengan 

NOAA-Amerika Serikat dalam mengukur 
dan menganalisis GRK sehingga hasil 
pengukurannya bisa diterima di dunia 

internasional

sama-sama 
dik, jagalah 
kesehatan 
selama di 
Riau. Riau 
itu indah 

seandainya 
dalam kondisi 

normal

terima kasih pak atas 
informasinya sangat 
bermanfaat sekali 

bagi kami
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iya

kita harus 
jalan 

dengan 
hati-hati 

nih

lihat itu, 
jarak 

pandang 
mungkin 
cuma 100 

meter

waahh.. 
kabut 

asapnya 
malah 

semakin 
pekat

oh begitu, 
baiklah 
hati-hati 
dijalan

Oma dan Opa 
saya asli 

Riau pak dan 
setiap lebaran 

kami pasti 
berkunjung 

ke Riau 
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wah.. masih 
ditunda?

penerbangan 
masih ditunda 

nin, kita 
masih harus 
menunggu

oma, opa!

di luar 
parah 
banget 
kabut 

asapnya 
ya

aahh.. 
akhirnya 
sampai 
juga

sesampainya di 
bandara riau

yah.. 
terpaksa 
kita harus 
menunggu 
lebih lama 
lagi di sini
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untuk keberlangsungan 
hidup kita, menjaga 

lingkungan sangatlah 
penting, dan dengan 

sadar informasi, jadikan 
itu sebagai pengetahuan 

kita sehingga beradaptasi 
dengan lingkungan 
menjadi lebih mudah

dan sepertinya 
kalian di sibuk 
sekali di sana

syukurlah 
perjalanan 

kalian 
menjemput opa 

dan oma ke sana 
ada hikmah dan 

manfaatnya

selama di riau, kami 
jadi jadi benar-benar 
paham bahwa menjaga 
lingkungan sangat 
penting untuk kita

agar bumi tetap 
nyaman untuk 

tempat tinggal kita

naahh.. 
begitu 

ceritanya...

jakarta

sibuk cari 
informasi 
sih yah..

tamat

hahaha..



30






