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Dampak Kabut Asap 

Kebakaran Hutan Terhadap 

Kesehatan 
Pekanbaru, 29 Maret, 2013 

1 

© 2011 Chevron  

Tujuan 

Setelah mengikuti presentasi ini,  peserta mampu  : 

 Mengetahui kondisi terkini hotspot kebakaran hutan di Sumatra 

 Mengetahui dampak asap kebakaran hutan terhadap kesehatan 

 Mengetahui tentang Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) 

 Mengetahui tindakan yang perlu dilakukan pada saat kualitas udara 

kurang baik 

 Mengetahui cara memilih dan memakai respirator/masker yang tepat 
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Pendahuluan 

Hampir setiap tahun, Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan 

menimbulkan kabut asap yang mempengaruhi kualitas udara 
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Sumber: 

 http://www.weather.gov.sg/wip/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1003.569 
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Pendahuluan 
Hotspot & Prakiraan Curah Hujan Kota Pekanbaru tahun 

2014 
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Sumbe: http://www.weather.gov.sg/wip/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1003.569 

Rata-rata prakiraan curah hujan Kota 

Pekanbaru tahun 2014 

Sumber: 

http://www.yr.no/place/Indonesia/Riau/Pekanbaru/statistics.html 
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Pendahuluan 

Hotspot Sumatra 28 Maret 2014 

5 

Sumber: http://databencana.wordpress.com/ 

Sumber: 

https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview/?switch=geographic&products=baselayers,MODIS_Aqua_

CorrectedReflectance_TrueColor~overlays,MODIS_Fires_All,ol_graticule,sedac_bound&time=2014-

03-27&map=95.89978,-1.544312,107.90564,3.940063 
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Dampak Asap Terhadap Kualitas Udara 

Kabut Asap kebakaran hutan mengakibatkan kualitas udara turun, 

bahkan pada tingkat berbahaya 
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ISPU di depan kantor Walikota Pekanbaru 

13 Maret, 2014 

Sumber: http://www.goriau.com/berita/lingkungan/atuk-annas-

jangan-ke-rohil-dulu-selesaikan-masalah-asap-ini-bersama-

seluruh-instansi.html 

Sumber: 

http://img.antaranews.com/new/2014/03/ori/2014030726.jpg 
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Komposisi Kabut Asap 

 Partikel 

 Polynuclear aromatic 

hydrocarbon 

 Karbon monoksida (CO),  

 Sulfur dioksida (SO2),  

 Nitrogen dioksida (NO2),  

 Aldehid.  

 Asam organik 

 Radikal bebas 

 Semivolatile dan senyawa 

organik yang mudah menguap 

 Ozon (O3),  

 Karbon dioksida (CO2)  

 Hidrokarbon 

 Dll 
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Banyak faktor mempengaruhi komposisi kabut asap,diantaranya:  jenis 

bahan terbakar, kelembaban, suhu pembakaran, kondisi angin, dll  
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Anatomi Sistim Pernafasan 
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Sumber: http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/images/f30.6.jpg 
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Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan Pada 

Sistim Pernapasan Dan Organ Lain 

Polutan Mekanisme Efek potensial pada 

kesehatan 

Partikulat [< 10 μm 

(PM10); < 2.5 μm (PM2.5)] 

• Akut: iritasi bronkus, inflamasi 

danreaktivitas meningkat 

• Berkurangnya bersihan 

mukosilier 

• Mengurangi respons makrofag 

dan imunitas lokal 

• Reaksi fibrotik 

• Mengi, asma eksaserbasi 

• Infeksi saluran napas 

• Bronkitis kronik dan PPOK 

• PPOK eksaserbasi 

Karbon monoksida (CO) Berikatan dengan hemoglobin 

menghasilkan karboksi 

hemoglobin yang dapat 

mengurangi transport oksigen ke 

organ vital dan menyebabkan 

gangguan janin 

• Berat badan bayi lahir 

rendah 

• Meningkatnya kasus 

kematian perinatal 

Hidrokarbon aromatik 

polisiklik 

(benzo-alpyrene) 

Karsinogenik • Kanker paru 

• Kanker mulut, nasofaring 

dan laring 

9 

© 2011 Chevron  

Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan Pada 

Sistim Pernapasan Dan Organ Lain 

Polutan Mekanisme Efek potensial pada 

kesehatan 

Nitrogen dioksida (NO2) • Pajanan akut menyebabkan 

reaktivitas bronkus 

• Pajanan kronik dapat 

meningkatkan kerentanan 

infeksi bakteri dan virus 

• Mengi, asma eksaserbasi 

• Infeksi saluran napas 

• Berkurangnya fungsi paru 

anak 

Sulfur dioksida (SO2) • Pajanan akut enyebabkan 

reaktivitas bronkus 

• Pajanan kronik sulit untuk 

memisahkan efek partikel 

• Mengi, asma eksaserbasi 

• PPOK eksaserbasi 

• Penyakit kardiovaskuler 

Kondesat asap 

biomass, termasuk 

hidrokarbon aromatik 

polisiklik dan ion metal 

Absorpsi racun ke dalam lensa 

sehingga terjadi perubahan 

oksidatif 

Katarak 
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Minilai Kualitas Udara 

 Penilaian kualitas udara 
menggunakan Pollutan 
Standard Index (PSI), atau 
menurut KEP-
45/MENLH/10/1997 disebut 
ISPU (Indeks Standard 
Pencemaran Udara) 

 Lima pollutan yang 
mempengaruhi ISPU adalah: 

1. Partikel Debu / Particulate 
Matter (PM10) 

2. Carbon Monoxide (CO) 

3. Sulfur Dioxide (SO2) 

4. Nitrogen Dioxide (NO2) 

5. Ozone (O3) 
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Sumber: http://pekanbaru.tribunnews.com/foto/bank/images/ISPU-di-depan-

Walikota-Pekanbaru.jpg 
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Indeks Standard Pencemaran Udara 
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KATEGORI RENTANG PENJELASAN 

Baik 0 - 50 Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi 

kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada 

tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika 

Sedang 51 - 100 Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan 

manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan 

yang sensitif, dan nilai estetika 

Tidak sehat 101 - 199 Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia 

ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan 

kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika 

Sangat tidak 

sehat 

200 - 299 Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada 

sejumlah segmen populasi yang terpapar 

Berbahaya 300 - lebih Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat 

merugikan kesehatan yang serius pada populasi 

Lampiran  KepMenLH No : kep-45/menlh/10/1997 tentang indeks standar pencemar udara  
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Partikel Debu / Particulate Matter (PM) 

 Materi partikulat adalah partikel tersuspensi, yang merupakan 

campuran partikel solid dan droplet. 

 Materi partikulat  merupakan campuran sangat rumit berbagai 

senyawa organik dan anorganik di udara dengan diameter <1 μm 

sampai maksimal 500 μm 
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Pengaruh PM Terhadap Kesehatan 
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http://www.youtube.com/watch?v=a-gF0BPaKqE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a-gF0BPaKqE
http://www.youtube.com/watch?v=a-gF0BPaKqE
http://www.youtube.com/watch?v=a-gF0BPaKqE
http://www.youtube.com/watch?v=a-gF0BPaKqE
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Pengaruh PM Terhadap Kesehatan 

 Partikel berukuran kecil (<2.5 m / < PM2.5) bisa masuk kebagian 

dalam saluran pernafasan (alveoli – kantung udara), bahkan terserap 

dan larut dalam peredaran darah.  

 Partikel <2.5 m bisa memperburuk penderita jantung dan paru 

kronis, bahkan kematian premature. 
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Tanda dan Gejala  

Tanda dan gejala yang mungkin dialami akibat paparan kabut asap 

adalah: 

– Nyeri/gatal di tenggorokan 

– Batuk 

– Hidung beringus 

– Pusing 

– Pada anak-anak dan penderita penyakit paru, seperti asthma akan 

mengalami kesulitan bernafas, batuk atau sesak nafas. 

– Pada penderita asthma dan bronkhitis kronis biasanya kondisinya akan 

makin memburuk 
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Kelompok Beresiko 

 Memiliki penyakit pernafasan dan jantung.  

• Asthma, Penyakit Paru Obstruksi Menahun/Chronic obstructive 

pulmonary diseases  

• Penyakit Jantung (Coronary Artery Diseases - CAD) 

• Post stroke and Transient Ischemic Attack (TIA) 

 Kondisi kesehatan lain : Immune-compromised persons (cancer-post 

irradiation/post chemo, HD, HIV/AIDS, etc.), anemia, alergi debu  

 Kelompok tertentu:  

• Anak < 5 thn 

• Ibu hamil 

• Usia lanjut 
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Tindakan yang Perlu Dilakukan 

 Menghindari atau kurangi aktivitas di luar rumah/gedung, terutama bagi 
mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan.  

 Jika terpaksa pergi ke luar rumah/gedung maka sebaiknya menggunakan 
masker. 

 Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. 

 Bagi yang telah mempunyai gangguan paru dan jantung sebelumnya, 
mintalah nasehat kepada dokter untuk perlindungan tambahan sesuai 
kondisi. Segera berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan 
terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan 
lain.  

 Selalu lakukan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), seperti makan 
bergizi, jangan merokok, istirahat yg cukup dll. 

 Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik.  

 Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman 
yang dimasak perlu di masak dengan baik. 
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Tindakan yang Perlu Dilakukan 

 Tutup celah di sekitar jendela atau bukaan keluar lainnya dengan 

dempul, perekat atau kain basah (cuci dan basahkan kembali kain 

tersebut sesuai kebutuhan). 

 Jika Anda memiliki alat pendingin udara (AC) di rumah, pastikan 

beroperasi sepanjang waktu. Jika Anda tidak memilikinya, letakkan 

kain basah di seluruh jendela yang terbuka dan di setiap ventilasi 

ruang. Cuci dan basahkan kembali kain tersebut sesuai kebutuhan. 

 Jika Anda memiliki alat penyaring udara di rumah, nyalakan alat 

penyaring udara terus menerus dan ganti filter sesuai dengan waktu 

penggantian yang disarankan oleh manufaktur.  

 Jangan membakar atau melakukan segala macam aktivitas yang 

dapat meningkatkan jumlah asap.  
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Respirator/Masker 

 Pilih masker/respirator yang bisa menyaring partikel 
<2.5 m 

 Sebelum menggunakan masker/respirator, pastikan 
anda dalam keadaan sehat dan tidak memiliki jenggot 
atau kumis yang dapat mengganggu kerapatan 
respirator pada wajah. 

 Masker/Respirator dengan filter yang dapat diganti 
dapat dipakai ulang. 

 Masker/Respirator sekali pakai tidak dapat disterilkan 
dan hanya di berikan dan digunakan oleh satu individu. 

 Periksa masker/respirator  anda sebelum digunakan. 

 Buang masker/respirator sekali pakai jika rusak, kotor, 
atau menyebabkan kesulitan bernapas 
(misalnya,menyebabkan ketidaknyamanan pada 
pemakai). 

 Baca prosedur perawatan respirator pada halaman 6 
untuk perawatan respirator anda. 
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Cara memakai Respirator/Masker 

1. Pegang masker menggunakan tangan dengan nosepiece pada ujung-

ujung jari. Biarkan ikat kepala tergantung dengan bebas di bawah 

tangan. 

2. Letakkan masker di bawah dagu dan nosepiece di bagian atas. Tarik tali 

pengikat kepala melewati kepala hingga ke bagian belakang kepala. 

Letakkan tali pengikat kepala di sekitar leher di bahaw telinga dan di atas 

kepala. 

3. Bentuk nosepiece metal sesuai dengan bentuk hidung dengan 

menggunakan ujung-ujung jari kedua tangan. 

4. Fit-Check 

 Letakkan kedua tangan dengan sepenuhnya di atas masker dan tariklah 

nafas panjang dan dalam. Masker akan mengempis. Selama 

menghembuskan nafas tidak diperbolehkan ada udara bocor di sekitar 

hidung dan pipi.  
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Terima Kasih 

Tanya 
 

 

 

 

 

 

Jawab 
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