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Pemodelan kualitas udara 
menggambarkan proses pencemaran udara, men-
gaitkan semua komponen/variabel pembentuknya 

dengan menggunakan representasi logika dan 
matematika.

Pemodelan kualitas udara dibutuhkan karena ket-
erbatasan kegiatan pengukuran. Terdapat 

banyak jenis model yang digunakan pada pemo-
delan kualitas udara. Tiga pemodelan yang 

umum digunakan adalah model AERMOD, 
CALPUFF, dan HYSPLIT.

Alasan penggunaan model 
pelatihan ini adalah untuk mengetahui 
suatu fenomena yang akan diidentifikasi 
atau dianalisis. Pada gambar di atas merupakan contoh hasil 
model dalam persebaran polutan yang pada suatu daerah. 
Dalam sebuah hasil model, data disajikan dalam ilustrasi  agar 
informasi dapat dipahami dengan lebih mudah.
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 Pelatihan Pemodelan AERMOD, CAL-
PUFF, HYSPLIT di EcoEdu.id ini mengenal-
kan peserta dalam melakukan pemod-

elan kualitas udara. Sebelum masuk 
dalam materi perlu terlebih dahulu 
memahami topik-topik yang akan 

berhubungan dengan kualitas 
udara dan model yang digunakan.

Kemudian setelah 
dari pelatihan ini peserta akan 

mampu melakukan pemodelan 
kualitas udara memakai ketiga 

pemodelan yang diajarkan. Lalu 
membuat pemodelan yang 

bisa menjaga kualitas udara di 
Indonesia.

 

Pelatihan Pemodelan
AERMOD, CALPUFF,
 & HYSPLIT

Pemodelan Aermod, 
Calpuff &Hysplit



Pemodelan Kualitas udara Eulerian
Model Eulerian berbasiskan sistem koordinat berbasis grid. 
Dimana model ini membagi wilayah pengamatan menjadi 
selarray.  

Pemodelan Kualitas udara Gaussian
Model  Gaussian biasanya diterapkan untuk emisi yang ber-
asal dari sumber tidak bergerak (point discharge source) 
seperti gas atau partikulat yang diemisikan dari cerobong 
pabrik. 

Klasifikasi 
Model Kualitas
Udara ?

Jenis
Pemodelan

a. Aermod

b. Calpuff

c. Hysplit



? Peserta akan mendapatkan pemahaman yang diaplikasikan 
dalam studi kasus sehingga materi lebih mudah dipahami. 
Serta macam-macam penerapan ketiga model yang akan 
digunakan. Hasil akhir peserta dapat menganalisis dan me-
nentukan langkah kedepannya dalam menentukan kebijakan 
untuk menjaga kualitas udara yang ada di Indonesia. 

AERMOD merupakan model penyebaran polutan dengan 
pendekatan Gaussian yang dikembangkan oleh AERMIC 
(American meteorological society). 

AERMOD merupakan model dispersi spasial kualitas udara 
yang ditujukan untuk pemenuhan terhadap peraturan, dan 
mampu memprediksi penyebaran kualitas udara hingga 50 
sumber yang berbeda-beda (sumber titik, luas, atau volume), 
selain itu penyebaran kualitas udara dari sumber sumber 
bergerak juga dapat diprediksi oleh perangkat lunak ini.

Aermod
Model



CALPUFF menggunakan pendekatan non steady state yang 
memperhitungkan efek perubahan spasial dari komponen 
meteorologi dan karakteristik permukaan. Selain itu mampu 
memodelkan penumpukan polutan yang berjam-jam, 
resirkulasi dan efek kausalitas yang tidak dapat dimodelkan 
oleh model steady state. Hasil pengolahan pada mode 
CALPUFF dapat dilihat pada Ilustrasi Di bawah ini .

CALPUFF
Model

Output model CALPUFF, (a) Keluaran dengan format kmz, 
(b) Overlay polutan dengan topografi dan angin, 
(c) Overlay polutan dengan landuse dan angin.  



HYSPLIT 
Model

HYSPLIT terus menjadi salah satu yang paling banyak 
digunakan dalam transport atmosfer dan model dis-
persi dalam komunitas ilmu atmosfer. 

Salah satu aplikasi model yang paling umum adalah 
analisis back trajektori untuk menentukan asal massa 
udara dan membangun hubungan antara sum-
ber-reseptor. HYSPLIT juga telah digunakan dalam berb-
agai simulasi yang menggambarkan transport di at-
mosfer, dispersi, dan deposisi polutan dan bahan ber-
bahaya. 

Berikut hasil ilustrasi pengolahan pemodelan kualitas 
udara menggunakan HYSPLIT.
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Metode numerik 
pemodelan kualitas udara AERMOD, 

CALPUFF dan HYSPLIT

Metode numerik pemodelan 
kualitas udara AERMOD, 
CALPUFF dan HYSPLIT

Studi kasus pemodelan 
kualitas udara AERMOD, 
CALPUFF dan HYSPLIT

Persamaan matematika 
pemodelan kualitas udara 

AERMOD, CALPUFF dan HYSPLIT

Proses adveksi, dispersi, 
deposisi, dan reaksi dalam 

permodelan  kualitas udara

SILABUS
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Mengapa
EcoEdu ?EcoEdu menghadirkan kegiatan pelatihan terdiri atas kajian 

teknis, diskusi, dan praktikum yang dilaksanakan selama lima 
hari. Silabus disusun secara sistematis agar dapat 
memudahkan peserta memahami informasi yang 

disampaikan. Setiap akhir sesi akan dilakukan kuis yang akan 
menilai pemahaman pada materi yang disampaikan. Materi, 

kuis dan rekaman pelatihan dapat diakses melalui E-Learning 
(elearning.ecoedu.id) sebagai sarana penguatan 

pemahaman. 
 

Instruktur yang dihadirkan merupakan pengajar dan praktisi 
yang kompeten di dunia tenik lingkungan. Peserta senantiasa 
melakukan tanya jawab serta diskusi dengan para Instruktur 

untuk dapat memperluas wawasan.
Seusai pelatihan, peserta aka mendapatkan sertifikat Pelati-

han dalam bentuk softfile dan hardfile sebagai tanda kompe-
tensi Pemodelan AERMOD, CALPUFF, dan HYSPLIT..
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Website:
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www.ecoedu.id

Narahubung:
0821  2976 3086  (Zulfa)
0812  2081  7470  (Rizka)

Sertifikat Pelatihan

Kelas dan Webinar Online

Materi Kuis  - Evaluasi Via E-Learning

Arsip Rekaman Pelatihan

FASILITAS
Rp 4.000.000
INVESTASI

Gelombang 5
7 - 11 Februari2022
Gelombang 6
19 - 23 Desember 2022

JADWAL


