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“TAK KENAL LELAH....”

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami 
dapat menyelesaikan kaleidoskop Buletin Met Aero tahun 
2020.

Kaleidoskop Buletin Met Aero ini merupakan edisi 
khusus penutup tahun 2020. Edisi ini berisikan penggalan 
artikel-artikel yang pernah diterbitkan di semua edisi 
sebelumnya pada tahun 2020. Oleh karena itu kami ingin 
menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada para penulis yang telah mengirimkan naskah 
artikelnya kepada kami.

Walaupun di tahun 2020 dunia mengalami pandemi 
Covid-19, tapi Kami di tim redaksi tak kenal lelah bekerja 
menyusun, menyeleksi dan mengedarkan Buletin Met 
Aero agar para pembaca yang budiman bisa menambah 
informasi dan ilmu pengetahuan serta menikmatinya. 
Semua ini tidak terlepas dari dukungan jajaran pimpinan 
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, untuk itu 
kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Harapan terbesar kami di tahun 2021 adalah 
Buletin Met Aero masih dapat menyebarkan informasi, 
menambah ilmu pengetahuan serta dinikmati dan 
menjadi kesayangan para pembaca yang budiman.

Kami juga menyadari bahwa karya kami ini masih jauh 
dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh 
karena itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya 
dan mengharapakan kritik serta saran yang membangun 
dari para pembaca yang budiman.

Selamat Tahun Baru 2021

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Pemimpin Redaksi

Muhammad Hidayat
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P E M I C U  B A N J I R  J A K A R TA

B
encana banjir yang melanda sejumlah 
wilayah di Jakarta dan sekitarnya patut 
menjadi perhatian kita semua. Hasil 
analisis yang dilakukan oleh Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan 
curah hujan ekstrem yang menjadi salah satu 
penyebab terjadinya banjir tersebut. Pengkajian 
data historis curah hujan harian BMKG selama 150 
tahun (1866 – 2015) memperlihatkan kesesuaian 
tren antara semakin seringnya kejadian banjir 
signifikan dengan semakin meningkatnya intensitas 
curah hujan ekstrem tahunan di wilayah Jakarta, 
sebagaimana yang terjadi pada tanggal 1 Januari 
2020 kemarin. Curah hujan ekstrem >150 mm/hari 
yang turun cukup merata di wilayah Jakarta dan 

sekitarnya telah memicu banjir cukup parah.  Analisis statistik mencatat adanya peningkatan 2-3% risiko 
dan peluang terjadinya curah hujan ekstrem penyebab kejadian banjir jika dibandingkan dengan kondisi 
iklim 100 tahun yang lalu. Hal ini menandakan bahwa frekuensi kejadian hujan lebat yang dulunya jarang 
terjadi, kini berpeluang besar akan sering hadir pada kondisi iklim saat ini. Berdasarkan data 43 tahun 
terakhir, curah hujan harian tertinggi per tahun di wilayah Jabodetabek mengindikasikan tren kenaikan 
intensitas curah hujan sebanyak 10 - 20 mm per-10 tahun. [soni]

W I N D

B
MKG sebagai otoritas jasa cuaca sering 
mengeluarkan peringatan dini suatu 
tempat akan terdampak fenomena angin 
kencang. Fenomena angin kencang ini 

disebabkan oleh awan konvektif dalam skala kecil 
(dalam terminologi meteorologi skala messo) yang 
berupa perubahan mendadak kecepatan angin 
dalam periode yang sangat singkat biasa disebut 
sebagai gust/gusty atau microburst. Selain dari skala 
kecil terdapat fenomena angin kencang dalam skala 
luasan besar (regional) yang dapat dimanfaatkan 
oleh para penerbang untuk menghemat atau 
efisiensi bahan bakar selama penerbangan pesawat 

[EDISI VOL 3 NO 2 - JANUARI 2020]

menuju suatu tempat, Fenomena tersebut disebut sebagai Jet stream. Sebelum membahas lebih jauh 
kedalam perlu diketahui bahwa fenomena cuaca yang terjadi pada lapisan troposfer, puncak dari troposfer 
disebut sebagai tropopause. Perbedaan gravitasi pada variasi lintang menyebabkan perbedaan ketinggian 
tropopause, pada patahan atau perbedaan ketinggian tropopause tersebut terjadi fenomena Jet stream, 
diwilayah equator ketinggian dapat mencapai hingga 16 km sedangkan di wilayah kutub hingga 8 km, 
mengapa bisa demikian? Mengapa terdapat perbedaan gravitasi dalam variasi lintang? InsyaaAllah akan 
dibahas pada artikel berikutnya. [yesi]
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W A R N A  W A R N I 

P E L A N G I

C
uaca merupakan salah satu faktor 
terjadinya bencana alam yang merusak 
di Indonesia. Sistem cuaca yang beragam 
dan kompleks menjadi konsekuensi 

alami dari kondisi geografi dan topografi yang ada. 
Selain itu, surplus energi matahari setiap tahunnya 
menyebabkan wilayah Indonesia kaya dengan 
aktivitas konvektif sehingga pembentukan awan-
awan konvektif lebih aktif terjadi. Angin kencang, 
angin puting beliung, geser angin, hujan ekstrem, 
hingga hujan es dapat terjadi disebabkan aktivitas 
awan konvektif seperti awan cumulonimbus.

Awan cumulonimbus merupakan awan konvektif 
yang berbentuk seperti bunga kol berwarna abu-

Q U A S I  L I N E A R  C O N V E C T I V E 
S Y S T E M  ( Q LC S )

abu gelap raksasa. Awan cumulonimbus dapat terbentuk pada sistem-sistem cuaca, salah satunya sistem 
konvektif skala meso. Pada wilayah tropis, sistem konvektif skala meso terbagi menjadi dua yang didasarkan 
pada polanya. Menurut Maddox (1980) dalam penelitiannya bahwa, sistem konvektif skala meso terdiri 
dari tipe linier dan tipe sirkular dengan masa hidup mencapai lebih dari 6 jam. Pada wilayah lintang 
tinggi, tipe linier berupa QLCS (Quasi Linear Convective System) menjadi salah satu sebab terbentuknya 
tornado. Penelitian yang dilakukan oleh Newman dan Heinselman (2012) menunjukkan, terbentuknya 
QLCS dapat menyebakan angin kencang yang menimbulkan kerusakan. [aldo]

[EDISI VOL 3 NO 3 - FEBRUARI 2020]

[EDISI VOL 3 NO 4 - MARET 2020]

K
emunculan pelangi setelah hujan sering kali 
menjadi hal yang menarik untuk dinikmati. 
Selain karena keindahannya, kemunculannya 
yang tidak setiap waktu, juga menjadi alasan 

fenomena ini sangat dinantikan. 

Lalu apakah sebenarnya pelangi itu? Pelangi 
merupakan salah satu fenomena yang terjadi 
secara ilmiah di dalam atmosfer bumi. Secara 
umum, pelangi adalah suatu fenomena yang terjadi 
di atmosfer akibat dari pembiasan sinar cahaya 
yang berasal dari tetesan-tetesan air hujan yang 
terkena sinar matahari, yang kemudian membentuk 

busur cahaya. Sedangkan menurut Newton, pelangi adalah spektrum yang dihasilkan dari pembelokan 
sinar yang masuk melalui prisma. 

Bagaimana pelangi dapat terbentuk? Sebelum membahas bagaimana proses pembentukan pelangi, harus 
diketahui bahwa syarat terbentuknya pelangi adalah adanya cahaya matahari dan tetes air hujan. [zak]
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F E N O M E N A  H A LO
D A N  P R O S E S  T E R J A D I N YA

M E N G E N A L  L E B I H  J A U H 
T E N TA N G  S I K LO N  T R O P I S , 

P E N Y E B A B  C U A C A 
E KS T R E M

B
eberapa waktu lalu masyarakat Indonesia 
dihebohkan dengan munculnya fenomena 
alam yang menakjubkan. Dilansir dari 
kumparan.com, saat itu masyarakat 

Kepualauan Sula, Maluku Utara melihat matahari 
yang dikelilingi oleh cahaya yang melingkari di 
sekitarnya. Hal ini terlihat matahari menjadi seolah 
dilingkari oleh sebuah cincin cahaya. Dalam hal 
ini fenomena tersebut dikenal dengan sebutan 
fenomena Halo Matahari. World Meteorological 
Organization (WMO) mendeskripsikan fenomena 
Halo sebagai fenomena optik berbentuk cincin, 
lengkungan, pilar atau bintik-bintik cerah di sekitar 
matahari.

Bagaimana munculnya lingkaran cahaya di sekitar matahari ?

Fenomena Halo dapat terjadi tidak hanya pada matahari namun juga dapat terjadi pada bulan. Halo 
pada matahari ini berkaitan dengan adanya kristal es yang berada di salah satu awan, yaitu awan Cirrus 
(jenis awan tinggi). Awan Cirrus ini berada pada ketinggian di atas 9000 m yang berbentuk tipis-tipis seperti 
bulu ayam. Adapun proses terjadinya lingkaran cahaya di sekitar matahari atau ciri khas fenomena Halo 
matahari yaitu cahaya matahari yang sebagai pokok cahaya direfleksikan dan dibiaskan oleh permukaan 
es yang berbentuk batang atau prisma sehingga sinar matahari terpecah ke dalam beberapa warna karena 
efek dispersi udara (seperti pada proses terjadinya pelangi). [rozi aldo]

[EDISI VOL 3 NO 5 - APRIL 2020]

T
angerang – Kamis, 21 Mei 2020, BMKG 
melalui Tropical Cyclone Warning Centre 
(TCWC) Jakarta telah mendeteksi 
lahirnya siklon tropis “MANGGA” di 

Samudera Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada 
pukul 19.00 WIB. Siklon tersebut berada di 9.8 LS 
dan 93.0 BT (sekitar 1220 km barat daya Kerinci) 
dengan tekanan udara minimum di pusatnya 
sebesar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum 

berkisar antara 35 knot. Kemunculan siklon tropis MANGGA mengakibatkan pertumbuhan awan hujan 
di beberapa wilayah, antara lain di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, NTB, 
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Masyarakat dihimbau waspada karena diprakirakan daerah-
daerah tersebut berpotensi terkena dampak tidak langsung berupa hujan lebat dan angin kencang di 
sebagian wilayahnya. Selain itu potensi gelombang laut dengan ketinggian lebih dari 3 meter diprakirakan 
terjadi di wilayah perairan barat Kepulauan Nias hingga barat Mentawai, Perairan Bengkulu - Pulau Enggano, 
Perairan barat Lampung, Samudera Hindia barat Sumatera, Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan 
Jawa, dan Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan NTB. Sehingga nelayan dan kapal yang melintas 
diimbau untuk waspada dan berhati-hati. [yesi]



7KALEIDOSKOP 2020 ISSN 2684-7299

SOUNDING

[EDISI VOL 3 NO 6 - MEI 2020]

P
engertian Sounding berdasarkan lembaga 
khusus PBB yang mengatur tentang 
Meteorologi melalui regulasi internasional 
WMO No.8 adalah “Penentuan dari satu 

atau beberapa variabel meteorologi udara atas 
melalui sarana instrument pengukuran yang dibawa 
melalui balon, pesawat, kite, glider, roket dan 
lain sebagainya”. Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta selain mengamati dan melaporkan data 
untuk penerbangan serta pelayanan meteorologi 
sinoptik juga melakukan pengamatan udara atas. 
Pengamatan udara atas adalah suatu pengamatan 

yang dilakukan pada atmosfer bebas baik secara langsung maupun tidak, salah satu instrument yang 
sampai saat ini masih digunakan oleh stasiun MeteorologI Soekarno-Hatta untuk melakukan pengamatan 
udara atas adalah dengan radiosounding. Pengamatan radiosounding adalah suatu pengamatan variable 
meteorologi udara atas umumnya adalah tekanan atmosfer, suhu dan kelembapan. Pengukuran udara atas 
suhu dan kelembapan merupakan pengukuran dasar yang digunakan sebagai data inisial untuk analisis 
permodelan Numerical Weather Prediction (NWP) untuk operasional prakiraan cuaca, salah satu hasilnya 
seperti data yang dilampirkan dalam flight document dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta diterbitkan 
4 kali dalam sehari pada jam-jam standar WMO (00UTC, 06UTC, 12 UTC dan 18UTC) yang berisi data Wind 
temp Chart, SigWx Chart sebagai data Route forecast berasal dari inisial data udara atas yang dikumpulkan 
melalui Global Observing System (GOS) disebarkan melalui Global Telecomunication System (GTS)  dan 
diolah melalui Global Data Processing and Forecasting System (GDPFS) jejaring seluruh dunia anggota 
WMO menjadi data asimilasi (grid data). [soni]

G E R H A N A 
M ATA H A R I  C I N C I N

P
ada tanggal 21 juni 2020 terjadi fenomena 
Gerhana Matahari Cincin, tapi sayang 
sekali fenomena ini tidak dapat disaksikan 
di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menurut BMKG dalam rilisan di liputan6.
com bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 yang 
dapat diamati adalah Gerhana Matahari Sebagian. 
Fenomena ini dapat diamati hanya di 432 kota dan 
kabupaten yang ada di 31 provinsi. Gerhana dimulai 
paling awal di Sabang, Aceh 13.16 WIB, sementara 
kota yang paling akhir mulai waktu gerhananya 
yaitu Kepanjen, Jawa Timur pada pukul 15.19 WIB.

 LAPAN dalam Instagramnya mengatakan Gerhana Matahari merupakan peristiwa dimana Matahari, 
Bulan dan Bumi berada pada satu garis lurus, dan bayangan Bulan jatuh pada permukaan Bumi. Gerhana 
Matahari kali ini adalah Gerhana Matahari Cincin, ketika piringan Bulan nampak sedikit lebih kecil 
dibandingkan piringan Matahari ketika melintasi piringan Matahari. Hal ini karena ujung bayangan gelap/
penuh (umbra) Bulan tidak jatuh di permukaan Bumi sehingga terbentuk perpanjangan bayangan Bulan 
yang disebut antumbra. Antumbra inilah yang jatuh ke permukaan Bumi sehingga wilayah yang terkena 
antumbra akan mengalami gerhana Matahari cincin. Sedangkan wilayah di permukaan Bumi yang terkena 
bayangan semu (penumbra) Bulan akan mengalami Gerhana Matahari Sebagian. [day]
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[EDISI VOL 3 NO 7 - JUNI 2020]

P
ada buletin edisi sebelumnya, telah dibahas 
mengenai siklon tropis dengan mendalam 
dimana keberaannya memberikan dampak 
cuaca ekstrem yang patut diwaspadai 

oleh masyarakat pada daerah sekitar kejadiannya. 
Selain siklon tropis, terdapat fenomena-fenomena 
lain yang sama-sama merupakan pusaran atmosfer, 
diantaranya adalah Tornado dan Waterspout. 
Waterspout umum terjadi di wilayah Indonesia. 

P E R B E D A A N 
S I K LO N  T R O P I S , 

T O R N A D O , 
W AT E R S P O U T

Pada tanggal 04 Oktober 2019 fenomena ini muncul di wilayah Kepulauan Riau dan pada tanggal 26 Maret 
2020 fenomena ini muncul di wilayah Aceh. 

Selain Waterspout, tornado juga merupakan fenomena pusaran atmosfer yang umum terjadi di wilayah 
Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Eropa, Afrika Selatan, Australia dan Selandia Baru. Lantas, apakah 
ada perbedaan antara siklon tropis, tornado dan waterspout? Mengingat bahwa siklon tropis, tornado dan 
waterspout sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Pada tulisan kali ini, dibahas mengenai perbedaan 
antara siklon tropis, tornado dan waterspout dari masing-masing pengertian, ukuran diameter, siklus hidup 
dan arah geraknya. [eria]

APHELION

Z
aman milenial sekarang ini masyarakat 
umum di dunia dan terutama di Indonesia 
mungkin banyak yang tidak mengetahui 
bahwa ada fenomena astronomi yang 

berhubungan dengan Matahari. Sedangkan 
zaman dahulu kala banyak peradaban yang 
sangat mengagungkan Matahari bahkan sampai 
menyembah dan mengakui Matahari sebagai Tuhan 
mereka, contohnya pada abad ke-14 SM di Mesir 
kuno Firaun Ikhnaton mendirikan kepercayaan 
penyembahan terhadap Dewa Matahari sebagai 
Dewa utama mereka yang dinamakan Atonisme dan 

dibawah Firaun Ikhnaton, Atonisme mencapai puncaknya. Di kebudayaan Meso-America kerajaan Aztec 
yang berada di wilayah negara Meksiko sekarang, pada abad ke-14 M mereka juga menyembah Dewa 
Matahari yang dinamakan Huitzilopochtli dan Tezcatlipoca, mengorbankan manusia untuk persembahan 
kepada dewa-dewa tersebut termasuk kedalam ritualnya.

Kita patut bersyukur bahwa kepercayaan ini sudah dipraktekkan lagi oleh manusia, tetapi pengetahuan 
yang layak terhadap Matahari sebagai sumber energi utama di planet Bumi dan informasinya patut kita 
tingkatkan. Sementara itu pada tanggal 4 Juli 2020 terjadi fenomena astronomi yang berkaitan dengan 
Matahari, fenomena itu dinamakan Aphelion. Aphelion sendiri berasal dari kata Yunani yang terdiri dari 
“Apo” yang berarti jauh dan “Helios” yang berarti Matahari sehingga apabila kedua kata itu digabungkan 
berarti jauh dari Matahari. [day]
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[EDISI VOL 3 NO 8 - JULI 2020]

FLARE

P
ernahkan anda mengalami suatu hal pada 
saat mendengarkan siaran radio dan 
mendapati suara tersebut terdengar tidak 
jelas atau mengalami gangguan suara, 

hal ini sering terjadi pada saat terdapat fenomena 
thunderstorm atau gemuruh petir disekitar kita 
yang melepaskan suatu lonjakan energi gelombang 
elektromagnetik hingga dapat mengganggu lapisan 
ionosfer yang memantulkan signal radio, sehingga 
frekuensi gelombang tersebut bergeser. Selain 
dari fenomena badai guntur yang dapat membuat 
lapisan ionosfer terganggu akibat lonjakan energi 

secara tiba-tiba, fenomena seperti yang dihasilkan dari aktivitas matahari pun dapat mengganggu lapisan 
ionosfer, salah satunya adalah Flare.

 Berdasarkan definisi dari NOAA fenomena Flare Matahari adalah erupsi atau semburan atau letusan 
suatu kuantitas besar radiasi elektromagnetik dari Matahari yang dapat berlangsung dalam periode 
hitungan menit hingga jam. Ledakan gelombang elektromagnetik menjalar dengan kecepatan cahaya, 
radiasi elektromagnetik yang diledakan dari Matahari tersusun dari berbagai macam gelombang radiasi 
sampai kebumi seperti sinar-X, EUV (ekstrem ultraviolet) yang menghasilkan ionisasi dilapisan ionosfer 
yang  terekspos dengan matahari. Dalam kondisi normal, gelombang radio frekuensi tinggi (HF) dapat 
mendukung komunikasi jarak jauh melalui pembiasan lapisan atas ionosfer. [soni]

B A D A I  A N G I N 
‘ D E R E C H O ’

P
ublik Amerika dikagetkan dengan 
fenomena cuaca yang melintasi Dakota 
Selatan hingga Ohio. Sapuan awan yang 
diikuti badai angin terjadi pada 10 Agustus 

2020 dan menimbulkan dampak yang sangat 
merusak. Awan badai tersebut bertahan hingga 14 
jam dengan jarak sapuan wilayah mencapai 770 mil 
atau sekitar 1200 km. Setidaknya 43 persen ladang 
jagung dan kedelai hancur akibat badai tersebut. 
Kerugian ekonomi ditaksir menyentuh angka 10 

miliar USD. Sebagian masyarakat Amerika menyebutnya ‘inland hurricane’ atau topan daratan, namun 
apa sebenarnya awan badai ini hingga mampu menyebabkan kerusakan yang begitu hebat? Bagaimana 
fenomena ini dapat terjadi? Apakah fenomena tersebut tergolong dalam tornado atau angin topan?

Seorang professor bernama Dr. Gustavus Hinrich dari Universitas Lowa menamakan fenomena ini 
sebagai Derecho pada tahun 1888. Dalam makalahnya yang diterbitkan oleh American Meteorological 

Journal, Dr Gustavus membedakan angin yang membentuk garis lurus dan angin yang berputar yang 
disebabkan oleh tornado. Derecho berasal dari bahasa Spanyol yang berarti langsung atau lurus ke depan. 
Namun istilah Derecho hilang hingga lebih dari 100 tahun. NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) sebagai Otoritas Jasa Informasi Cuaca kembali mempublikasikan Derecho pada tahun 
2012, setelah salah satu Derecho yang paling merusak sepanjang sejarah menyapu sepanjang 700 mil 
Derecho dari wilayah Ohio hingga pantai Atlantik bagian tengah. [aldo]
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I
ndonesia memiliki dua musim yaitu musim 
hujan dan musim kemarau dengan tiga 
pola hujan yang dibedakan berdasarkan 
rata – rata curah hujan bulanannya, yaitu 

pola hujan monsun, pola hujan ekuatorial dan pola 
hujan lokal. Pola hujan di Pulau Jawa adalah pola 
hujan monsun dimana memiliki satu puncak musim 
hujan pada bulan Desember, Januari dan Februari 

H U J A N  D I  M U S I M 

K E M A R A U  M E N G A P A ? 

N O R M A L K A H ?

serta satu puncak musim kemarau pada bulan Juni, Juli dan Agustus. Namun, musim kemarau pada tahun 
2020 ini masih sering terjadi hujan. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Angin merupakan pergerakan massa udara dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah dimana 
pergerakan angin di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu angin monsun barat dan angin monsun 
timur. Angin monsun barat merupakan angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Aliran 
angin monsun barat ini membawa udara dengan sifat basah karena banyaknya kandungan uap air dari 
lautan luas di bagian utara yaitu Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan sehingga mendukung potensi 
terjadinya hujan saat melewati Indonesia. Sedangkan, angin monsun timur merupakan angin yang bertiup 
dari benua Australia menuju benua Asia. Aliran angin monsun timur ini membawa udara dengan sifat 
kering karena kurangnya kandungan uap air dari gurun pasir sehingga mendukung potensi terjadinya 
musim kemarau saat melewati Indonesia. [mega] [EDISI VOL 3 NO 9  - AGUSTUS 2020]

[EDISI VOL 3 NO 10 - SEPTEMBER 2020]

C
uaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi 
pada waktu dan tempat tertentu (perka 
BMKG No 09 th 2010). Proses terjadinya 
cuaca itu sendiri dipengaruhi oleh Unsur-

unsur antara lain : 

1. Radiasi Matahari

Radiasi matahari merupakan faktor utama yang 
berperan dalam proses pembentukkan cuaca di 
atmosfer bumi karena dari radiasi mataharilah 
“panas” diperoleh untuk menjadi “penggerak” siklus-
siklus di atmosfer yang menyebabkan perubahan 
cuaca dari waktu ke waktu.

B A G A I M A N A  P R O S E S 

T E R J A D I N Y A  C U A C A ?

2. Suhu Udara

Suhu udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya hal ini dipengaruhi oleh lamanya 
penyinaran matahari ke bumi, ketinggian suatu tempat, kondisi awan, vegetasi dan sudut penyinaran 
matahari.

3. Kelembapan Udara 

Kelembapan udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu 
tertentu....[tgh]
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M E N G E N A L  K L A S I F I K A S I 
AW A N

A
wan merupakan salah satu unsur cuaca 
yang lazim kita temui. Peran awan sendiri 
sangatlah penting dalam proses siklus 
air di bumi. Selain itu gabungan hasil 

proses kondensasi uap air ini memiliki bentuk yang 
beragam. Keberagaman bentuknya disebabkan 
kondisi atmosfer saat awan terbentuk maupun 
lokasi awan terbentuk. Atmosfer yang labil mampu 

membentuk awan yang menjulang tinggi dengan rupa seperti bunga kol atau yang biasa kita sebut awan 
Cumulonimbus. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dibahas terkait klasifikasi awan berdasarkan 
bentuknya.

Definisi Awan
Menurut World Meteorological Organization (WMO), awan adalah hidrometeor yang terdiri dari partikel-

partikel kecil air atau es, atau keduanya, tersuspensi di atmosfer dan biasanya tidak menyentuh tanah. 
Dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Bayong Tjasyono, awan merupakan kumpulan butiran air atau kristal 
es yang sangat kecil atau campuran keduanya dengan konsentrasi berorde 100 per centimeter kubik 
dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Awan terbentuk jika volume udara lembap mengalami 
pendinginan sampai di bawah temperatur titik embunnya....[eria]

L A  N I N A  V S 
FA S E  N E G AT I F  I N D I A N 

O C E A N  D I P O L E

A
khir – akhir ini, kata La Nina menjadi 
sering digaungkan oleh media salah 
satunya yaitu media elektronik Jurnal 
Garut pada tanggal 28 Oktober 2020 

dimana di dalamnya memuat pernyataan Kepala 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Ka 
BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D 
bahwa fenomena La Nina diprediksi berlangsung di 
Indonesia pada Oktober 2020 hingga Maret 2021 
dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember 

2020 hingga Februari 2021. Sedangkan pada bulan Maret 2021 masih terjadi La Nina tapi semakin 
melemah sampai bulan April 2021. 

Lalu, apakah  La Nina itu? Apakah juga fase negatif Indian Ocean Dipole (IOD) itu yang dimuat dalam 
judul artikel ini ? 

Indonesia terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dimana interaksi 
atmosfer dengan lautan akan menciptakan sirkulasi yang saling memperkuat terjadinya anomali. Interaksi 
atmosfer dengan lautan di Samudera Pasifik menyebabkan terjadinya fenomena alam dalam skala global 
yang disebut El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang terdiri dari fase netral, fase La Nina dan fase El 

Nino....[mega] [EDISI VOL 3 NO 11  - OKTOBER 2020]
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K L A S I F I K A S I  I K L I M 
M O D E R N

G E LO M B A N G  PA N A S 
T E R J A N G  I N D O N E S I A

P
ada awal bulan November 2020 lalu 
banyak diantara kita yang merasa bahwa 
cuaca sangat panas, kemudian muncul 
berita dikalangan masyarakat mengenai 

gelombang panas yang sedang menerjang 
Indonesia. Lalu benarkah Indonesia sedang 
diterjang gelombang panas? 

Berikut merupakan siaran pers yang dirilis oleh 
BMKG mengenai berita yang beredar tersebut.

::::::::::::: SIARAN PERS ::::::::::::

TIDAK BENAR GELOMBANG PANAS SEDANG 

TERJADI DI INDONESIA

1. Beredar pesan berantai melalui media sosial bahwa GELOMBANG PANAS KINI MELANDA NEGARA 
INDONESIA. Disebutkan bahwa kini cuaca sangat panas, suhu pada siang hari bisa mencapai 40˚C, 
dianjurkan untuk menghindari minum es atau air dingin. Berita yang beredar ini tentu tidak tepat, 
karena kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak bisa dikatakan sebagai gelombang panas.

2. Gelombang panas dalam ilmu klimatologi didefinisikan sebagai periode cuaca (suhu) panas yang tidak 
biasa yang biasanya berlangsung setidaknya lima hari berturut-turut atau lebih (sesuai batasan Badan 
Meteorologi Dunia atau WMO) ...

M
etode klasifikasi iklim modern secara 
garis besar dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu:

1. Metode Generik

Iklim diklasifikasikan berdasarkan apa yang 
menyebabkan iklim itu sendiri.

Contoh klasifikasi iklim yang menggunakan metode generik, yaitu iklim yang diklasifikasikan  berdasarkan 
tipe massa udara di suatu daerah, atau penentuannya berdasarkan suatu daerah yang luas yang memiliki 
kesamaan gangguan cuaca.

Klasifikasi Iklim Bergeron
Klasifikasi iklim berdasar tipe massa udara yang paling diterima didunia adalah Klasifikasi Iklim Bergeron. 

Klasifikasi massa udara ini menggunakan tiga huruf dalam klasifikasinya. Huruf pertama menggambarkan 
tingkat kelembapan massa udara, dengan c digunakan untuk massa udara kontinental (kering), dan m 
untuk massa udara maritim (lembap). Huruf kedua menggambarkan karakteristik panas dari mana massa 
udara tersebut berasal....[day]

[EDISI VOL 3 NO 12 - NOVEMBER 2020]

[EDISI VOL 3 NO 13 - DESEMBER 2020]
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A L AT  P E N G U K U R

 C U R A H  H U J A N 

B M K G

M
usim hujan telah tiba, sebagaian 
besar wilayah indonesia telah diguyur 
hujan dalam beberapa bulan terakhir 
bahkan sampai terjadi fenomena banjir 

di beberapa wilayah di indonesia yang tentunya 
sangat merugikan bagi wilayah yang terdampak 
Terkait fenomena tersebut, hujan merupakan 
salah satu parameter cuaca yang penting dalam 

menentukan kondisi lingkungan. Sehingga curah hujan perlu untuk di ukur dan diamati. Dalam mengukur 
curah hujan BMKG menggunakan alat yang disebut penakar hujan. Curah hujan yang diukur sebenarnya 
adalah tebalnya atau tingginya permukaan air hujan yang menutupi suatu daerah luasan di permukaan 
bumi . Sebagai contoh: Di satu lokasi pengamatan curah hujannya 10 mm, itu berarti lokasi tergenang 
oleh air hujan setinggi atau tebalnya sekitar 10 mm (millimeter). Agar alat pencatat curah hujan dapat 
memberikan hasil pencatatan yang lebih teliti, maka yang terpenting adalah penempatan lokasi alat. Alat 
penakar curah hujan harus ditempatkan jauh dari bangunan dan bebas dari pepohonan. [jihan]

[EDISI VOL 3 NO 2 - JANUARI 2020]

[EDISI VOL 3 NO 3 - FEBRUARI 2020]

MENGENAL FIBER OPTIK

D
alam komunikasi data dibutuhkan 
sebuah media yang dirancang khusus 
untuk kriteria tertentu, serta memiliki 
peran penting karena bertugas sebagai 

penghubung dengan karakteristik yang dikategorikan 
sebagai media transmisi terarah (guided/

wireline),dimana sinyal data dipandu sepanjang 
fisik yang diwujudkan dengan menggunakan kabel. 
Dalam penggunaannya, kabel jaringan terdiri dari 
beberapa tipe yang biasanya disesuaikan dengan 
kebutuhan, kondisi, topologi jaringan, protokol dan 
ukuran jaringan tertentu. 

Pada jaringan komputer setidaknya ada 3 macam 

tipe kabel yang biasa digunakan, yaitu kabel coaxial; kabel twisted pair; dan fiber optik. Untuk kesempatan 
kali ini, akan dijelaskan lebih detail mengenai apa itu fiber optik dan apa saja penggunaanya. 

Fiber optik sendiri jika diartikan secara umum merupakan sebuah kabel yang terbuat dari bahan kaca 
atau plastik yang sangat halus (umumnya berdiameter 120 mikrometer), bahkan lebih halus dari helaian 
rambut manusia. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa terletak pada proses 
pengiriman sinyalnya. Jika pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik/
elektrik yang kemudian ditransmisikan melalui kabel tembaga. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, 
informasi diubah menjadi sinyal listrik terlebih dahulu, kemudian diubah lagi menjadi optik/ cahaya dan 
dilewatkan melalui kabel fiber optik. [mzbint]
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[EDISI VOL 3 NO 4 - MARET 2020]

[EDISI VOL 3 NO 5 - APRIL 2020]

SENSOR TEKANAN

F
ungsi barometer untuk mengukur tekanan 
udara tidak dapat dipisahkan dalam dunia 
meteorologi. Perubahan tekanan udara 
adalah parameter paling umum dalam 

melakukan prakiraan cuaca. Jika tekanan udara 
dalam kondisi rendah, biasanya akan terjadi badai 
atau hujan, sedangkan saat tekanan udara tinggi, 
kondisi wilayah tersebut dalam keadaan kering, 
tenang ataupun dingin. Pengukuran perubahan 
tekanan udara pada barometer terjadi akibat 
adanya perubahan respon dari sensor tekanan pada 
barometer terhadap perubahan tekanan udara 

lingkungan sekitar. Semakin sensitive dan linier sensor tersebut maka semakin akurat pengukuran yang 
didapatkan.

Era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini telah ditemukan banyak sekali jenis sensor untuk 
mengukur tekanan, tidak hanya tekanan udara namun tekanan zat atau unsur lain sesuai kebutuhan 
data yang ingin diperoleh. Sensor yang digunakan juga bermacam-macam mulai dari jenis analog hingga 
digital. Pembahasan kali ini akan menjelaskan mengenai macam-macam sensor tekanan, prinsip kerja dan 
kegunaannya dalam berbagai bidang. [akbr]

P
ada buletin edisi yang lalu telah dikenalkan 
apa dan bagaimana fiber optik. Seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan akan 
komunikasi data yang menggunakan kabel 

serat optik sebagai media transmisi data, maka ke 
depannya akan dihadapkan pada beberapa potensi 
masalah jaringan serat optik, yaitu terjadinya 
informasi yang hilang diakibatkan oleh kerugian 
(loss) yang terjadi di sepanjang kabel serat optik. 

PENGUKURAN 

REDAMAN FIBER OPTIK 

MENGGUNAKAN OPTICAL 

POWER METER

Salah satu kerugian tersebut adalah rugi daya (power loss) yang diakibatkan oleh redaman di sepanjang 
kabel serat optik yang mengakibatkan perubahan daya dari pemancar optik (transmitter) hingga mencapai 
penerima optik (receiver). Redaman yang dimaksud diatas adalah menurunnya daya sinyal yang 
dipancarkan oleh sumber optik yaitu Light Emitting Diode (LED) atau Laser Diode (LD) yang disebabkan 
oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penghamburan cahaya yang disebabkan oleh sambungan yang 
tidak rata atau pembengkokan pada serat optik sehingga daya yang dipancarkan menjadi lemah. Untuk 
dapat mengetahui besaran redaman yang dihasilkan pada setiap transmisi data, maka perlu mengetahui 
bagaimana prinsip kerja dari kabel serat optik serta penyebab terjadinya redaman tersebut agar pengaruh 
dari redaman yang dihasilkan dapat diketahui. [mzbint]



15KALEIDOSKOP 2020 ISSN 2684-7299

[EDISI VOL 3 NO 6 - MEI 2020]

[EDISI VOL 3 NO 7 - JUNI 2020]

I
ndonesia merupakan salah satu negara yang 
dilewati garis khatulistiwa. Hal ini menjadikan 
Indonesia mendapat intensitas sinar 
matahari dalam jumlah besar yakni sekitar 

(4.8 KWh/m2)/hari atau setara dengan 112.000 
GWp (Jurnal LAPAN), dimana energi matahari 
tersebut tidak akan habis meski diproduksi dalam 
jumlah besar. Salah satu cara pemanfaatan energi 
matahari tersebut adalah dengan mengkonversi 
energi matahari menjadi energi listrik. Saat ini 
telah dikenal suatu pembangkit listrik tenaga surya 
(PLTS) yang terdiri  atas suatu komponen teknologi 
photovoltaik. Photovoltaik tersusun atas solar cell 

TEKNOLOGI SOLARCELL

yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik secara langsung. Dalam penggunaannya, 
solar cell tidak menghasilkan polusi, baik udara, suara ataupun limbah. Selain itu, solar cell juga dapat 
dipasang di setiap daerah yang terkena sinar matahari.

Solar cell dapat dianalogikan sebagai device dengan dua terminal atau sambungan, dimana saat kondisi 
gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti dioda, dan  saat disinari dengan cahaya matahari dapat 
menghasilkan tegangan. Ketika disinari, umumnya satu solar cell komersial menghasilkan tegangan dc 
sebesar 0,5 sampai 1 volt, dan arus short-circuit dalam skala  milliampere per cm2. Besar tegangan dan 
arus ini tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya sejumlah solar cell disusun secara seri 
membentuk modul surya. [akbar]

PENERAPAN INTERNET OF 

THINGS UNTUK KONTROL 

POWER RADAR CUACA

P
erkembangan teknologi semakin pesat 
dari waktu ke waktu. Dulu, mungkin kita 
hanya bisa berimajinasi atau menonton 
film-film fiksi sains soal teknologi 

canggih. Kini berbagai peralatan/mesin sudah 
dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa 
memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari 
mobil pintar (smart car) yang bisa jalan sendiri ke 
berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga 
mesin pintar semacam Alexa yang bisa bersuara 
mengingatkan kita untuk melakukan berbagai hal 
sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru ini adalah 
bagian dari Internet of Things.  

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang menghubungkan internet dengan benda-benda yang 
ada di sekitar kita, yang mana benda-benda tersebut dapat saling berinteraksi dan terhubung sehingga 
terbentuk suatu sistem yang terhubung di internet. Internet of Things juga merupakan suatu konsep 
dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan 
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Penerapan IoT 
dapat digunakan di berbagai bidang seperti bidang lingkungan. [kadek]
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[EDISI VOL 3 NO 9 - AGUSTUS 2020]

[EDISI VOL 3 NO 8 - JULI2020]

RUNWAY VISUAL RANGE

DNEW AEROLOGI CGK

D
alam dunia penerbangan ada dua 
jenis jarak pandang yang digunakan, 
yang pertama adalah Runway Visual 

Range dan yang kedua adalah Visibility. 
Berdasarkan Annex 3, Runway Visual Range atau 
yang biasa disingkat RVR di definisikan sebagai 
jarak pandang yang dapat dilihat oleh pilot pesawat 
terbang saat berada di tengah landasan pacu 
dan dapat melihat lampu maupun garis tengah 
landasan pacu. Sedangkan definisi Visibility untuk 
penerbangan adalah jarak terjauh dimana sebuah 
benda hitam yang mempunyai dimensi yang cukup 

besar dapat terlihat saat diletakkan didekat tanah dengan latar belakang yang terang. Nilai Visibility yang 
berlaku harus memenuhi syarat paling tidak mencakup setengah dari luas horizon atau aerodrome. 

Jadi, berdasarkan kedua definisi tersebut dapat di ambil beberapa kesimpulan sederhana yaitu RVR 
menunjukkan nilai yang lebih pendek karena hanya mencakup jarak pandang pada saat pilot berada 
ditengah landasan pacu. Sedangkan Visibility lebih menunjukkan kepada nilai jarak pandang secara 
keseluruhan aerodrome. Oleh karena itu menurut peraturan yang dianjurkan oleh WMO yang terdapat 
pada WMO nomor 8, MOR (Meteorological Optical Range) dapat digunakan untuk mendapatkan nilai dari 
RVR dengan mengkalkulasikannya dengan beberapa variabel seperti intensitas cahaya lampu landasan 
pacu dan tingkat kecerahan latar belakang landasan pacu. [dendy]

K
ondisi cuaca tidak hanya diamati di 
permukaan saja dengan menggunakan 
peralatan yang dipasang di atas permukaan 
tanah, namun kondisi cuaca juga diamati di 

udara atas. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-
tanya, bagaimanakah seorang pengamat cuaca 
(baca: observer) dapat mengamati kondisi cuaca 
yang ada di udara atas? Pengamatan udara atas 
dilakukan untuk mengukur profil termodinamika 
dan kinematika secara vertikal.

 Ada berbagai macam peralatan dan metode dalam 
melakukan pengamatan cuaca yang ada di atas 
atau atmosfer kita. Dari alat yang konvensional 
hingga menggunakan alat canggih dengan 
teknologi modern. Kali ini akan dibahas terlebih 
dahulu pengamatan udara atas menggunakan alat 

konvensional. 

Alat yang digunakan adalah menggunakan balon. Dengan menerbangkan balon, seorang pengamat cuaca 
dapat mengetahui arah dan kecepatan angin di lapisan udara atas. Data yang diperoleh dari pengamatan 
pibal selanjutnya diolah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat di bidang penerbangan dan juga 
dipertukarkan antar stasiun dalam negeri maupun antar negara melalui jaringan Computerized Message 
Switching System (CMSS) yang dimiliki oleh BMKG. [mzbint]
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PYRANOMETER

S
alah satu unsur cuaca yang diukur 
dalam dunia meteorologi adalah 
Radiasi Matahari. Pengukuran yang 
dilakukan mencakup pengukuran 

lama durasi matahari bersinar, total radiasi 
matahari, radiasi langsung matahari dan 
lain-lain. Pemanfaatan hasil pengukuran 
radiasi matahari mencakup berbagai bidang 
salah satunya di bidang kesehatan, biologi, 
pertanian, arsitektur dan lainnya. Pengukuran 
radiasi sinar matahari dapat digunakan juga 
untuk verifikasi pengukuran radiasi yang 
dilakukan oleh satelit. Kondisi atmosfer juga 
dapat ditentukan melalui pengukuran ini 
sebagai contoh dapat mengukur komponen 
dalam atmosfer seperti aerosol, uap air, ozon 
dan lainya.

Untuk melakukan pengukuran radiasi matahari dapat menggunakan beberapa metode dan alat. Sebagai 
contoh untuk mengukur lama penyinaran matahari dapat menggunakan campble stoke yang menggunakan 
bola kaca untuk memfokuskan sinar matahari yang diterima dan di teruskan keatas kertas pias agar dapat 
terbakar, dan mengukur panjangnya jejak kertas yang terbakar oleh sinar matahari tersebut sehingga 
dapat di ukur berapa lama matahari bersinar dalam satu hari. [dendy]

[EDISI VOL 3 NO 10 - SEPTEMBER 2020]

[EDISI VOL 3 NO 11 - OKTOBER 2020]

P
engamatan radiosonde (Rason) 
adalah pengamatan pengukuran profil 
termodinamika, kinematika secara vertikal, 
pengamatan arah dan kecepatan angin 

lapisan udara atas dengan media balon atmosfer 
berukuran 500 atau 600 gr yang membawa serta 
sensor-sensor dan datanya dikirim menggunakan 
transmitter dengan frekuensi radio UHF. Balon 
atmosfer ini diisi dengan gas hidrogen yang memiliki 
massa jenis lebih ringan dari pada udara. Hal yang 

perlu diperhatikan saat pengisian gas Hidrogen ke balon atmosfer adalah faktor keselamatan dari petugas 
dikarenakan has Hidrogen yang mudah terbakar dan memastikan jumlah gas yang diisikan ke balon 
atmosfer tidak melebihi dari ketentuan.

Jumlah gas yang diisikan ke balon mempengaruhi kecepatan laju (ascent rate) dari balon. Berdasarkan 
Perka BMG Nomor SK.44/ME.104/KB/BMG-2008 tentang TTP Pengamatan, Penyandian, dan Pelaporan 
Hasil Pengamatan Meteorologi Udara Atas, ascent rate yang harus dipenuhi balon atmosfer adalah 5 m/
detik. Dan juga pengamatan udara atas dengan Rason memiliki waktu yang telah di tentukan, yaitu pada 
jam 00.00 UTC dan 12.00 UTC. [mzbint]

S I S T E M  P E N G I S I 

D A N  P E L E PA S   B A LO N 

AT M O S F E R  O T O M AT I S
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[EDISI VOL 3 NO 13 - DESEMBER 2020]

S I S T E M  P E R I N G ATA N  D I N I 

T S U N A M I  I N D O N E S I A

R E D E S A I N  J A R I N G A N 

B M K G

T
angerang, Rabu (2/12) Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan BMKG telah mengadakan 
Online Group Discussion (OGD) ke-120 
dengan mengangkat tema “Jaringan 

Komunikasi” dengan pembicara utama Andri 
Setiyaji, S.Si, M.T.I dan Dudi Rojudin dari Pusat 
Jaringan Komunikasi BMKG. Tujuan dari OGD ini 
peserta diharapkan mampu memahami desain 
jaringan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan  
di UPT BMKG sehingga dapat selaras dengan standar 

operasional prosedur (SOP) di lingkungan BMKG.  

BMKG merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang berfungsi melaksanakan 
tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari tupoksi BMKG, peranan Teknik Informasi dan 
Komunikasi (TIK) mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyampaian informasi/layanan publik 
yang akurat dan cepat dari pemerintah ke masyarakat. Hal ini sangat mendukung salah satu tupoksi BMKG 
yaitu “Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat 
berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika”. [mzbint]

[EDISI VOL 3 NO 12 - NOVEMBER 2020]

B
erlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah 
dengan banyak aktivitas tektonik), 
Indonesia harus terus menghadapi resiko 
letusan gunung berapi, gempa bumi, 

banjir dan tsunami. Bencana tsunami bahkan dapat 
terjadi kurang dari 30 menit setelah gempabumi 
terjadi. Tahukah anda Indonesia rawan terhadap 
bencana tsunami lokal ?

Sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau dikenal sebagai Indonesia Tsunami Early Warning System 
(InaTEWS) merupakan sebuah sistem yang wajib diterapkan di seluruh garis pantai. Alat itu umumnya 
ditempatkan di negara dengan garis pantai terpanjang dan rawan gempa seperti di Indonesia. Produk 
utama dari InaTEWS ini adalah informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang mampu memberikan 
informasi gempa dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit setelah gempa terjadi.  
InaTEWS dapat membantu melakukan evakuasi darurat dan meminimalisir korban ketika bencana sedang 
terjadi. [jihan]
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BANJIR JAKARTA DI AWAL TAHUN 

2020

Tangerang – Januari 2020, hujan 
lebat mulai tanggal 31 Desember 
2019 pada malam hari yang 
merata di wilayah Jabodetabek 
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang 
dan Bekasi) menemani euforia 
perayaan pergantian tahun disertai 
gemerlap warna warni kembang 
api. Hujan lebat yang berlangsung 
hingga tanggal 2 Januari 2020 itu 
mengakibatkan banjir di sejumlah 
titik wilayah Jakarta, Tangerang dan 
Bekasi. [mega]

[EDISI VOL 3 NO 2 - JANUARI 2020]

S U R V E Y  P E M A S A N G A N  

P E R A L ATA N  O T O M AT I S  U TA M A  D I 

S TA M ET  S O ET TA

Dalam meningkatkan kualitas 
layanan informasi meteorologi 
untuk mendukung keselamatan 
penerbangan, Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
pada tahun 2020 akan memasang 
peralatan otomatis utama di 
Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta Tangerang. Peralatan tersebut 
diantaranya Terminal Doppler Weather 
Radar (TDWR), Light Detection and 
Ranging Vulcanic Ash (LIDAR VA), 
LIDAR Windshear, Windprofiler, dan 
AWOS runway 3. [kadek]

Data Meteorologi sangat 
diperlukan dalam operasional 
penerbangan. Suhu, kelembapan, 
tekanan udara, dan kecepatan angin 
merupakan beberapa parameter 
cuaca yang diamati oleh BMKG dan 
akan disebarluaskan untuk keperluan 
keselamatan penerbangan. Data 
tersebut biasa disebut OPMET data 
yaitu Operational Aeronautical 

Meteorological Data. Data yang akan 
disebarluaskan ini dikirim dalam 
bentuk format sandi TAC (Traditional 

Alphanumeric Code). Sandi TAC 
digunakan  untuk mempermudah 
dalam pembacaan informasi maupun 
dalam pengiriman data dikarenakan 
keterbatasan bandwidth. [dendy]

DATA OPMET 

DENGAN FORMAT IWXXM MELALUI 

AMHS



20 KALEIDOSKOP 2020ISSN 2684-7299

[EDISI VOL 3 NO 3 - FEBRUARI 2020]

SIGMET COORDINATION

HMD DI TENGAH ANCAMAN 

PANDEMI COVID-19

PENGARUH CUACA 

DAN IKLIM TERHADAP 

PANDEMI COVID-19

Sigmet yang merupakan singkatan dari 

Significant Meteorological  yaitu  informasi 
mengenai  fenomena cuaca di sepanjang 
en-route yang dapat mempengaruhi 

keselamatan penerbangan. Informasi 
sigmet dikeluarkan oleh kantor pelayanan 
meteorologi / Meteorological Watch Office 

(MWO) yang bertanggung jawab atas lingkup 
wilayah informasi penerbangan (FIR). Oleh 
karena itu,  koordinasi sigmet antar MWO 
dilaksanakan untuk saling berbagi informasi 
dalam hal menyelaraskan informasi sigmet 

untuk mencapai kelancaran pertukaran informasi meteorologi berupa fenomena cuaca yang diperlukan 
untuk penerbangan. [dila]

Tangerang – Senin, 23 Maret 2020, Badan  
meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
memperingati Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke-
70 dengan tema secara Internasional “Climate 
and Water”. Pengambilan tema tersebut berkaitan 
dengan semakin tertujunya mata dunia terhadap 
isu iklim dan air. Seperti yang kita ketahui bahwa 
frekuensi bencana hidrometeorologis yang 
diakibatkan oleh perubahan iklim secara kontinu 
mengalami peningkatan yang cukup ekstrem dan 

diprediksi akan terus meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang. Kekeringan 
dan kebakaran hutan maupun lahan pada tahun 2019 serta curah hujan ekstrem pemicu banjir pada awal 
tahun 2020 sangat berdampak terhadap ketersediaan air bersih. [yesi] 

Jakarta (3 April 2020). Kepala BMKG, 
Dwikorita Karnawati membenarkan bahwa 
Tim BMKG yg diperkuat oleh 11 Doktor 
di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 
Matematika, serta didukung oleh Guru 
Besar dan Doktor di bidang Mikrobiologi dari 
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat 
dan Keperawatan UGM, telah melakukan 
Kajian berdasarkan analisis statistik, 

pemodelan matematis dan studi literatur tentang Pengaruh Cuaca dan Iklim dalam Penyebaran COVID-19.
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[EDISI VOL 3 NO 5 - APRIL 2020]

[EDISI VOL 3 NO 4 - MARET 2020]

PEGAWAI PURNA TUGAS

Terhitung mulai tanggal 1 April 2020, salah satu pegawai 
senior Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah memasuki 
masa purna tugasnya. Beliau adalah Ibu Ami Rahmi Yasiana 
yang telah mengabdi di BMKG selama 36 tahun 1 bulan 
9 hari. Lulusan Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi 
dan Geofisika (BPLMG) (sekarang berubah nama menjadi 
STMKG-red) tahun 1984 ini langsung bertugas di Stasiun 
Meteorologi Halim Perdana Kusuma sebagai pengamat 
cuaca (observer) dengan status CPNS pada 1 Maret 1984. 
Adanya pengambilalihan Stasiun Meteorologi yang semula 
dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (sekarang 
BMKG-red) oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) 
tidak serta merta menyurutkan kesetiaan dan pengabdian 
beliau selama 19 tahun di Bandara Halim Perdana Kusuma. 

KOORDINASI PERSIAPAN 

INSTALASI AWOS RUNWAY 3 

BANDARA SOEKARNO-HATTA
Tangerang – Senin, (20/04) dilaksanakan rapat 

koordinasi terkait dengan akan dimulainya instalasi 
alat Automated Weather Observing System (AWOS) 
guna mendukung operasional runway 3 di Bandara 
Soekarno-Hatta. Selain dihadiri oleh para pejabat 
di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, turut 
hadir pula Kepala Bidang Informasi Meteorologi 
Penerbangan (Muchamat Agus Fitrianto, ST) dan  

Abdi SIhite perwakilan dari PT.Telematika Wahana Solusindo selaku pelaksana instalasi. [mzbint]

Tangerang – April 2020, hampir dua bulan 
lamanya sebagian besar masyarakat Indonesia 
telah menjalankan segala aktivitas yang menjadi 
rutinitasnya sehari – hari dari rumah dikarenakan 
himbauan pemerintah untuk melakukan physical 
distancing  agar dapat memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 atau virus Corona, sehingga 
kehidupan diharapkan segera kembali normal. 
Virus Corona telah menginfeksi ratusan ribu 
orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, data 
update virus Corona per tanggal 29 April 2020 
telah sebanyak 9.511 orang positif terinfeksi virus 

KORELASI IMUNITAS TUBUH 

DENGAN SINAR MATAHARI

Corona dengan korban meninggal dunia sejumlah 773 orang. Namun, di lain sisi banyak juga yang sembuh 
dengan jumlah 1.254 orang. [Mega]
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Automatic Weather Observation Sysem (AWOS) 
merupakan salah satu peralatan otomatis yang 
dimiliki oleh Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG), yang berfungsi untuk 
memberikan informasi cuaca berupa metar, 
speci, dan lainnya khususnya guna mendukung 
keselamatan penerbangan. Saat ini sudah 
terpasang AWOS di tiga runway bandara Soekarno-
Hatta, namun pada runway 3 yang beroperasional 
mulai januari 2020 masih menggunakan AWOS 
Irmavia yang dipasang untuk sementara waktu 

PROGRESS PEMBANGUNAN 

AWOS RUNWAY 3

PEMELIHARAAN RADAR 

CUACA

sambil menunggu proses lelang untuk pemasangan permanen. [kadek]

[EDISI VOL 3 NO 6 - MEI 2020]

[EDISI VOL 3 NO 7 - JUNI 2020]

AUDIT ISO 9001:2015
STASIUN METEOROLOGI 

SOEKARNO-HATTA
Standardisasi internasional dilakukan dalam 

berbagai macam bidang antara lain bidang 
informasi, telekomunikasi, distribusi barang, 
pembangkit energi, dan lain-lain. Hal ini akan terus 
berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan 
teknologi dan sistem komunikasi di seluruh dunia. 
Standardisasi secara umum dilakukan untuk 
memfasilitasi pihak penyedia layanan jasa atau 

barang dengan konsumen dengan harapan pengguna lebih percaya pada barang atau jasa yang telah 
mendapat jaminan sesuai standard internasional. Jaminan terhadap barang atau jasa diperoleh dari 
penyedia maupun melalui pemeriksaan oleh lembaga independen. [aldo]

Tangerang – Rabu, (24/06) dilaksanakan 
pemeliharaan rutin radar cuaca Tangerang oleh 
teknisi Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Radar 
cuaca  beroperasi 24 jam non-stop, sehingga 
kondisi radar harus selalu dipastikan optimal 
untuk menjaga kelangsungan operasional. Sistem 
pemeliharaan yang baik dan efektif menjadi sangat 
penting untuk diterapkan. 

Pemeliharaan kali ini difokuskan pada perangkat 
penunjang operasional radar, antara lain pembangkit 
daya cadangan atau biasa kita kenal dengan 
generator set (genset), pendingin ruangan server 
dan juga kubah penutup antena radar (radome). 
[mzbint]
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KALIBRASI AWOS RUNWAY 3 

BANDARA SOEKARNO-HATTA

 RAPAT KOORDINASI 

SIGMET SSEA

[EDISI VOL 3 NO 8 - JULI 2020]

Tanggal 21 Juli merupakan Hari 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(HMKG), dan pada tahun ini memasuki 
tahun ke-73, BMKG telah melakukan 
pelayanan meteorologi dan geofisika 
kepada masyarakat luas. HMKG pada 

HARI METEOROLOGI 

KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 

KE - 73

tahun ini mengusung tema, “BMKG Cepat, Tepat, Akurat: Rakyat Selamat Sejahtera Dalam Adaptasi 
Kebiasaan Baru”. Dengan bertepatan tanggal 21 Juli 2020 telah dilaksanakan Upacara Peringatan Hari 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (HMKG) yang ke-73, secara virtual yang diikuti oleh seluruh Pejabat 
Eselon 1-IV  dan perwakilan setiap UPT dilingkungan BMKG, dengan tetap memperhatikan protokol  
kesehatan. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. [yuli]

Pada tanggal 15 Juli 2020 telah 
dilaksanakan rapat kelompok koordinasi 
SIGMET, antara negara Asia Selatan dan 
Asia Tenggara atau secara resminya 
bernama South and South-eastern Asia 
SIGMET Coordination (SSEA), rapat ini 
diselenggarakan secara telekonferensi 
menggunakan aplikasi Webex Meeting, 

rapat ini melibatkan 3 pihak yaitu dari Indonesia adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) yang mewakili negara Asia Tenggara, Department of Meteorology Sri Lanka (DOMSL) mewakili 
negara Asia Selatan dan Hongkong Observatory (HKO) yang bertindak sebagai koordinator sekaligus 
memfasilitasi segala keperluan untuk kelangsungan rapat ini. [day]

Dalam mendukung pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan, kualitas data yang 
dihasilkan oleh peralatan meteorologi harus akurat 
sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak stakeholder 
yang menggunakan data-data meteorologi. Untuk 
meningatkatkan keakuratan data perlu dilakukan 
kegiatan kalibrasi peralatan meteorologi penerbangan. 
Kalibrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses 
pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur 
dengan cara membandingkannya dengan alat ukur 

standar. Peralatan meteorolgi yang digunakan untuk informasi penerbangan salah satunya yang perlu 
untuk dilaukan kalibrasi adalah Automatic Weather Observation System (AWOS). [kadek]
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Sebagai negara berpotensi rawan bahaya 
gempabumi dan tsunami, penelitian/ kajian 
gempabumi dan tsunami di Indonesia perlu selalu 
didorong dengan tujuan bukan untuk menimbulkan 
kecemasan dan kepanikan masyarakat, namun 
untuk mendukung penguatan sistem mitigasi 

P E N E L I T I A N  U N T U K 

P E R K U AT  M I T I G A S I  A G A R 

M A S YA R A K AT  T I D A K 

PA N I K

bencana, sehingga kita dapat mengurangi atau mencegah dampak dari bencana itu, baik jatuhnya korban 
jiwa maupun kerusakan bangunan dan lingkungan. 

TRAINING AWOS 

ALL WEATHER INC

PREVENTIVE MAINTENANCE 

AWOS CAOSTAL

Cuaca merupakan salah satu komponen penting 
dalam kegiatan transportasi penerbangan. Data dan 
informasi cuaca yang akurat sangat mendukung 
keamanan dan keselamatan transportasi 
penerbangan. Bandara Internasional Soekarno-
Hatta saat ini sudah memiliki tiga landasan pacu guna 
mendukung aktivitas penerbangan yang semakin 
ramai dan padat. Terlebih, Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta menjadi gerbang utama para warga 
negara asing dalam mengunjungi Indonesia.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam hal ini diwakili unit pelaksana teknis 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta berusaha memberikan pelayanan cuaca penerbangan yang prima 
guna mendukung keselamatan penerbangan. [rozi] [EDISI VOL 3 NO 9 - AGUSTUS 2020]

Kualitas suatu data meteorologi sangat 
ditentukan oleh peralatan meteorologi tersebut. 
Semakin terpelihara peralatan, data yang dihasilkan 
akan semakin berkualitas, begitu juga sebaliknya. 
Badan Meteorologi Klimatolgi dan Geofisika 
dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan 
informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, 
dan geofisika yang handal, akurat, cepat, dan 
dapat dipercaya, memprioritaskan pelaksanaan 
pemeliharaan preventif dan korektif sebagai langkah 
pertama dalam  kontrol kualitas data MKKuG.   

Pemeliharaan peralatan yang ada di BMKG terdiri dari dua jenis yaitu preventive maintenance dan 
corrective maintenance. Preventive maintenance merupakan pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk 
memastikan keandalan suatu peralatan....[kadek]
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[EDISI VOL 3 NO 10 - SEPTEMBER 2020]

R A P A T  O P E R A S I O N A L 

S E K S I  O B S E R V A S I  D A N

S E K S I  D A T A  & 

I N F O R M A S I
Rapat masing-masing seksi dilaksanakan selama 
dua hari dengan agenda membahas  semua hal 
yang ada dan yang akan dilakukan di tiap seksi. 

A. RAPAT OPERASIONAL SEKSI OBSERVASI 

Dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 
ini membahas evaluasi kegiatan observasi dan 
penyusunan rencana kebutuhan operasional 
observasi. ..... [day]

P E R I N G A T I  H A R I  K E S A K T I A N  P A N C A S I L A

 S T A .  M E T .  S O E K A R N O - H A T T A  A D A K A N 
P E R T A N D I N G A N  T E N I S  M E J A

Jumat, 25 September 2020 Sta. Met. Soekarno-
Hatta mengadakan pertandingan tenis meja 
yang dilaksanakan di Gedung 725 AMOS Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Pertandingan 
ini diadakan guna meningkatkan kekompakan antar 
pegawai Sta. Met. Soekarno-Hatta serta dalam 

rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020. Sebanyak 18 peserta terdiri dari 
pegawai dan PPNPN turut memeriahkan pertandingan tenis meja tersebut. Tak terkecuali jajaran pejabat 
eselon dari Kepala Stasiun, Kasubag TU dan para kepala seksi juga antusias menjadi peserta dalam 
pertandingan tenis meja yang baru pertama kali diadakan di Sta. Met. Soekarno-Hatta tersebut. [zak]

P U R N A  T U G A S  B A P A K 

S O N D Y

Halo semua ada yang kangen sama Om nggak?” 
, terdengar suara khas dari Bapak Sondy menyapa 
kami. Bapak Sondy Pria Komara lahir di Tasikmalaya 
pada tanggal 29 September 1962 silam. Mbah Om, 
begitulah biasa kami memanggilnya. Kami mengenal 
Mbah Om sebagai pribadi yang baik dan pekerja 
keras, selain itu sifatnya yang humoris menjadikan 
suasana kantor lebih menyenangkan. Beliau telah 
mengabdikan diri kepada negara selama 37 tahun 

6 bulan. Mbah Om merupakan lulusan Diploma I Meteorologi Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi 
dan Geofisika atau BPLMG (sekarang telah menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika). 
[finkan]
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RAPAT KOORDINASI 

PRAKIRAAN CUACA DENGAN 

BBMKG WILAYAH II

Pada zaman milenial ini informasi yang 
cepat, tepat dan mudah sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, dan berdasarkan laporan dari “we are 
social“ pada bulan Januari tahun 2020, disebutkan 
bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di 
Indonesia, jika berdasarkan total populasi Indonesia 
yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 

64% setengah penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya. Dalam laporan ini juga diketahui 
bahwa saat ini di masyarakat Indonesia ada 160 juta pengguna aktif media sosial (medsos). [day]

AUDIT INTERNAL  SEMESTER II

ISO 9001:2015
Tangerang, Kamis (8/10), Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta telah menerapkan standar 
pelayanan berdasarkan manajemen mutu ISO 
9001 sejak tahun 2009. Dalam rangka memastikan 
bahwa prosedur manajemen mutu ISO 9001 ini 
diterapkan, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
melakukan audit internal sebanyak 2 kali dalam 
setahun. Audit internal ini dilakukan oleh para 
auditor internal Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta yang telah mengantongi sertifikat sebagai auditor internal. Kegiatan audit internal ini diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi meteorologi penerbangan kepada stakeholder sehingga 
kepuasan pelanggan selalu bertambah. [yuli]

KUNJUNGAN INSPEKTUR 

NAVIGASI PENERBANGAN
Tangerang, Jumat (15/10) Inspektur Navigasi 

Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara 
Wilayah I Kelas Utama melakukan kunjungan ke 
Stasiun Metorologi Soekarno-Hatta. Kunjungan ini 
merupakan rangkaian kegiatan dari ”Bimbingan 
Teknis Peningkatan Kompetensi Inspektur Navigasi 
Penerbangan Pada Bidang Pelayanan Informasi 
Meteorologi Penerbangan“  yang diadakan oleh 
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayan I Kelas 
Utama, Direktorat Jenderal Hubungan Udara.

 Kunjungan ini disambut oleh Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Parmin, S.Si, M.M beserta 
jajaran pejabat eselon IV di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Selama on job training ini, para inspektur 
navigasi penerbangan didampingi oleh Eselon IV di lingkungan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dan 
pegawai dinas operasional untuk menjelaskan panduan dan peraturan-peraturan yang terkait tentang 
pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan menjelaskan secara teknis tentang pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan kepada user. [yuli]
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SOSISALISASI METEOROLOGI 

PENERBANGAN : INTEGRASI 

PERALATAN OPERASIONAL 

UTAMA 
Dunia penerbangan tanah air terus tumbuh 

dan berkembang terlihat dari pertambahan jumlah 
penumpang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 
IATA (Intarnational Air Transport Association) 
memperkirakan jumlah pengguna transportasi 
udara akan naik mencapai 270 juta penumpang 
pada 2034. Hal ini merupakan angka yang fantastis 

dibandingkan dengan jumlah penumpang pada 2014 yang hanya berkisar 90 juta penumpang. Oleh 
karenanya, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam lima besar pasar penerbangan dunia pada 2034. 
[aldo]

[EDISI VOL 3 NO 11 - OKTOBER 2020]

[EDISI VOL 3 NO 12 - NOVEMBER 2020]

RAPAT TEKNIS REDESAIN 

JARINGAN KOMUNIKASI

Tangerang, Rabu (11/11) diadakan rapat 
redesain jaringan secara online dan offline 
bertempat di ruang rapat Stasiun Meteorologi Kelas 
I Soekarno-Hatta (Stamet Soetta). Rapat tersebut 
dipimpin oleh Kepala Seksi Observasi Stamet Soetta 
dan dihadiri tim teknisi Stamet Soetta serta tim dari 
Pusat Jaringan dan Komunikasi (Pusjarkom) BMKG 
pusat. Hal-hal yang dibicarakan yaitu:

1. Membicarakan mengenai kondisi jaringan komunikasi yang berjalan sampai saat ini, dan harapan 
pengembangan kedepannya. Sebagai keluaran kegiatan redesain yakni rekomendasi terkait 
parameter jaringan komunikasi.... [day]

STAMET SOETTA KALAH
Serang, 25 November 2020 diadakan 

pertandingan persahabatan bola voli dan tenis 
meja antara Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-
Hatta (Stamet Soetta) dengan Stasiun Meteorologi 
Kelas I Maritim Serang (Stamar Serang). Pada 
pertandingan itu Stamet Soetta kalah telak di kedua 
cabang olahraga tersebut. Dalam pertandingan 
bola voli, Stamet Soetta dilibas 5-0, sedangkan di 
pertandingan tenis meja kalah 2-0. 

Pertandingan persahabatan yang berlangsung 
di Stamar Serang ini dalam rangka meningkatkan 
silaturahim antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
BMKG di Provinsi Banten dan mempromosikan kegiatan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
para pegawai di lingkungan Stamet Soetta dan Stamar Serang di masa pandemi Covid-19 ini. [day]
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INSPEKSI KEPALA BMKG 

DALAM RANGKA PERSIAPAN 

POSKO NATARU

STAMET SOEKARNO-HATTA 
MEREBUT PREDIKAT WBK

Tangerang  (21/12) Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta secara resmi memperoleh Predikat 
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) 
Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB. Apresiasi 
dan Penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/ 
WBBM dengan tema “Making  Change, Making 

History” ini, berlangsung secara perpaduan  antara 
tatap muka langsung (offline) dan melalui daring. 

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI secara daring yang memberikan pengarahan dan Menteri 
PAN dan RB menyerahkan predikat WBK/WBBM secara langsung. [yuli]

Tangerang, 17 Desember 2020 Kepala Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
melaksanakan inspeksi ke Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati 
meninjau kesiapan Stasiun Meteorologi dalam 
rangka Posko Natal dan Tahun baru (Nataru). 
Kepala BMKG didampingi Deputi Bidang Meteorologi 

BMKG Guswanto dan Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan Agus Wahyu Rahardjo dalam melaksanakan 
inspeksinya. [yuli]

CERITA DONNY YANG 
MENIMBA I L M U  D I  N E G E R I 

G I N G S E N G
Di penghujung tahun 2020, Mochammad Donny 

Anggoro berhasil menambah kebahagian bagi 
keluarga besar Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-
Hatta. Salah satu forecaster Stasiun Meteteorologi 
Soekarno-Hatta ini, berhasil menyelesaikan program 
studi magister jurusan Response to Climate Change 
di Hallym University, Korea Selatan, dalam kurun 
waktu 17 bulan. Berbekal pendidikan Diploma IV di 

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), Donny sapaan akrabnya, mendapatkan 
program beasiswa dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang telah bekerja sama dengan 
pemerintah Indonesia.  [finkan]
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Not Bosses but Leaders mungkin itulah 
sepenggal kalimat yang layak untuk disematkan 
kepada Parmin, S.Si, MM. sebagai Kepala Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta ke 10. Beliau resmi 
mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta dan menjabat sebagai 
Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Madya 
di Stasiun Meteorologi Serang pada 5 Januari 2021. 
Lebih kurang 2 tahun memimpin,  meninggalkan 
kenangan tersendiri bagi bawahannya dalam 
kepemimpinannya. Selain visi dan misi Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta yang berhasil 
dilaksanakan dengan baik, juga banyak inovasi 
serta prestasi yang ditorehkan Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta selama beliau menjabat.

Pun diakhir masa jabatan beliau, Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta mampu meraih 
predikat WBK yang diselenggarakan oleh 
Kementerian PAN dan RB. Hal ini tidak lepas dari 
keberhasilan beliau dalam mengarahkan dan 
memaksimalkan peran SDM di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta. Mendahulukan contoh sebelum 
perintah merupakan hal yang biasa beliau lakukan 
dalam memberikan arahan. Keleluasaan berinovasi 
dalam bekerja diterapkan oleh beliau untuk stafnya 
agar pelayanan meteorologi untuk penerbangan 
dapat maksimal dan sesuai dengan standar.

Hubungan baik beliau terhadap setiap 
stakeholder di area Bandar Udara Soekarno-Hatta 
yang memerlukan informasi cuaca bandara juga 
terjalin dengan baik. Beberapa permasalahan 
terkait infrastruktur penunjang layanan informasi 

cuaca penerbangan yang sempat bermasalah 
mampu beliau selesaikan dengan kerjasama yang 
baik. Selain cara formal yang dilakukan, beliau 
juga melakukan pendekatan-pendekatan persuasif 
dalam penyelesaian permasalahan seperti dengan 
diskusi formal dan informal bersama stakeholder.

Iklim bekerja dengan rasa kekeluargaan juga 
diterapkan dilingkungan kantor untuk menciptakan 
koordinasi yang baik disetiap lini. Evaluasi dilakukan 
beliau dengan cara-cara yang baik dengan staf 
yang lebih muda maupun lebih tua. Semua yang 
beliau terapkan bermuara pada terpatrinya rasa 
saling menghormati antar sesama pegawai dan 
rasa mencintai dengan tugas pokok pekerjaan 
yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kami segenap 
staf berterima kasih karena telah meninggalkan 
peninggalan yang baik. Semoga Bapak Parmin 
senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan di 
tempat dan jabatan barunya. [aldo]

P R O F I L  K E P A L A  S T A S I U N  M E T E O R O L O G I  K E L A S  I 
S O E K A R N O - H A T T A  K E  1 0

[EDISI VOL 3 NO 13 - DESEMBER 2020]
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Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar se-Indonesia ini mengalami perkembangan 
yang sangat pesat, baik pada sektor fasilitas untuk mendukung kelancaran lalu lintas udara maupun 
fasilitas yang berkaitan dengan kenyamanan pengunjung. Kenyamanan merupakan istilah yang digunakan 
untuk menyatakan pengaruh keadaan lingkungan fisik atmosfer atau iklim terhadap manusia. Salah satu 
indeks yang digunakan untuk menyatakan kenyamanan secara thermal di suatu area adalah Temperature 
Humidity Index (THI). Persamaan THI dihitung dengan memanfaatkan data suhu dan kelembaban udara, 
untuk daerah tropis dirumuskan oleh Niewolt pada tahun 1977.Hasil penelitian selama periode 2010-2019 
menunjukkan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta memiliki pola 2 puncak dan 2 lembah, diketahui 
bahwa rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei yakni 28,2 °C. Untuk nilai rata-rata suhu udara 
terendah terjadi pada bulan Januari dengan nilai 26,9 °C. Nilai rata-rata kelembaban (RH) tertinggi terjadi 
pada bulan Februari yakni 83,2%. Hal ini disebabkan karena aktifnya monsun Asia yang membawa cukup 
banyak uap air.  Analisis THI menunjukkan bahwa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada kategori 
100% populasi merasa nyaman terdapat 0% kejadian. Nilai THI pada kategori sebagian (50%) populasi 
merasa nyaman terdapat 89,2% frekuensi kejadian. Pada kategori tidak nyaman terdapat 10,8% frekuensi 
kejadian. Sehingga nilai THI di Bandara Internasional Soekarno-Hatta periode 2010-2019 dalam kategori 
sebagian nyaman (50% populasi). Selain itu terjadi kecenderungan peningkatan nilai THI di Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta sebesar 0,034°C/tahun selama periode 2010-2019.

Kata kunci: bandara, tingkat kenyamanan termal, temperature humidity index 

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KENYAMANAN TERMAL DI BANDARA 
INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

Zakiah Munawaroh, S. Tr1,*

1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: zakiaheky@gmail.com
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PENENTUAN AMBANG BATAS BARU INDEKS STABILITAS TERHADAP 
PREDIKSI KEJADIAN AWAN CUMULONIMBUS DAN BADAI GUNTUR DI 

WILAYAH STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Fatimah Mega Sugihartati

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

Email: fatimahmega6@gmail.com

Cuaca buruk merupakan suatu fenomena alam yang terjadi akibat kondisi atmosfer yang tidak stabil dan 
dapat mengganggu aktivitas sehari-hari manusia dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, transportasi, 
dan lainnya. Awan konvektif seperti awan Cumulonimbus merupakan faktor utama yang sering dikaitkan 
dengan akan terjadinya cuaca buruk. Bentuk Awan Cumulonimbus adalah menjulang tinggi, bewarna 
abu gelap dan padat serta pada tahap matang akan dapat menyebabkan terjadinya fenomena cuaca 
seperti badai guntur, downburst, turbulensi dan sebagainya. Pembuatan prakiraan cuaca jangka pendek 
dibutuhkan rumusan sederhana dan mudah dipahami. Salah satu pembuatan rumusan sederhana yang 
dapat digunakan untuk memprakirakan cuaca jangka pendek adalah dengan memanfaatkan data hasil 
pengamatan radiosonde yang dilakukan sehari dua kali. Penelitian ini bertujuan menganalisis ambang 
batas baru indeks stabilitas SI, LI, KI dan TT periode Desember, Januari, Februari tahun 2015 –2018 di 
wilayah Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dengan menggunakan metode Sturges untuk mengetahui 
potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus dan pembentukan badai guntur. Setelah diperoleh ambang 
batas baru, verifikasi dilakukan dengan data hasil pengamatan radiosonde periode Desember, Januari, 
Februari tahun 2018 –2019. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh potensi terbesar kejadian awan 
Cumulonimbus dan badai guntur terjadi pada nilai indeks SI kurang dari atau sama dengan 1, nilai indeks 
LI kurang dari atau sama dengan (-1), nilai indeks KI lebih dari atau sama dengan 32 dan nilai indeks TT 
lebih dari atau sama dengan 43.

Kata kunci: Ambang Batas, Indeks Stabilitas, Metode Sturges

ABSTRAK
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PREDIKSI SIFAT HUJAN BULANAN DI STASIUN METEOROLOGI 
SOEKARNO HATTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA

Finkan Danitasari 1,*

1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*Email: finkandanitasari@gmail.com

Berbagai macam metode statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi sifat hujan salah satunya 
adalah metode deret waktu ARIMA. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil apakah metode deret 
waktu ARIMA baik digunakan dalam memprediksi sifat hujan di Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta. 
Penelitian ini menggunakan data curah hujan bulanan periode Januari 1986 - Desember 2018 yang akan 
digunakan sebagai data dasar. Verifikasi menggunakan data curah hujan bulanan periode Januari 2019 – 
Desember 2019. Metode verifikasi menggunakan Tabel Kontingensi dengan membandingkan hasil prediksi 
dengan data observasi di Stasiun Meteorologi Seokarno Hatta. Metode ARIMA lebih sesuai digunakan 
untuk memprediksi sifat hujan bulanan pada bulan-bulan dengan kategori sifat hujan di bawah normal.

Kata kunci: Hujan, ARIMA 

ABSTRAK

ANALISIS KEJADIAN LOW LEVEL WIND SHEAR (LLWS) MENGGUNAKAN 
DATA LOW LEVEL WIND SHEAR ALERT SYSTEM (LLWAS), RADAR CUACA, 

DAN AWOS (STUDI KASUS 21 MARET 2020)
Yesi Ratnasari*

1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*Email: yesiratnasari14@gmail.com

Fenomena low level wind shear (LLWS) memiliki variasi angin yang sangat membahayakan pesawat 
khususnya pada fase take off dan landing, karena kecepatan, daya angkat, dan ketinggian pesawat akan 
berkurang secara tiba-tiba. Pada tanggal 21 Maret 2020, forecaster Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
telah menerbitkan aerodrome warning yang diikuti dua kali wind shear warning secara berurutan. Penulis 
bermaksud untuk menganalisis fenomena LLWS pada kejadian tersebut. Data yang digunakan yaitu data 
LLWAS, radar cuaca (produk CMAX, PPI (Velocity), VCUT (Velocity), dan HSHEAR), AWOS, dan data 
pendukung lainnya seperti METAR/SPECI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena LLWS terse-
but termasuk dalam jenis wet microburst dimana faktor pemicu utamanya disebabkan oleh eksistensi dari 
sel awan konvektif (Cumulonimbus) pada fase matang yang berada tepat di atas wilayah ARENA.  Pada 
fase matang, sel awan ini mempunyai arus naik (updraft) dan arus turun (downdraft) kuat dimana akan 
membentuk angin lokal kencang yang menyebar secara horizontal ke segala arah saat mencapai tanah 
(microburst). Arus downdraft kuat inilah sumber utama pemicu terbentuknya fenomena LLWS. Berbagai 
peralatan meteorologis baik LLWAS, radar cuaca, maupun AWOS terbukti mampu mendeteksi fenomena 
LLWS dengan baik. 

Kata kunci: wind shear, wet microburst, radar cuaca, AWOS, awan konvektif
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KAJIAN KONDISI ATMOSFER SAAT INVERSI BERLANGSUNG 
DI WILAYAH JABODETABEK 

(STUDI KASUS 10 APRIL 2020)
Soni Soeharsono 1,*

1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*Email: soni.soeharsono@bmkg.go.id

Variasi angin dan suhu dapat memberikan efek signifikan dalam mempengaruhi perubahan dan 
penyebaran dalam jarak jauh gelombang suara. vertical wind shear dapat menyebabkan downwind dan 

upwind. hodograph dapat menghitung nilai vertical wind shear pada pukul 12 UTC bernilai 6 m/s yang 

menyebabkan pergerakan naik massa udara serta vertical velocity (dp/dt) dapat menghitung kecepatan 

pergerakan di suatu tempat mewakili vertical wind shear dapat mengukur downwind atau upwind, 

kemudian nilai CAPE rendah 656 J/kg diiringi dengan nilai CAP moderate 3,4 yang tidak cukup energi 

untuk pengangkatan serta analisis medan geopotensial yang menunjukan nilai energi yang dibutuhkan 

untuk mengangkat satuan unit massa udara.

Kata Kunci: angin, suhu, inversi
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UJI KORELATIF ANOMALI SUHU PERMUKAAN LAUT DENGAN 

WAKTU HIDUP AWAN KONVEKTIF DAN KAITANNYA DENGAN 

PENGARUH ENSO DI WILAYAH BANDARA SOEKARNO-HATTA 
Mochammad Donny Anggoro1,* dan Annisa Nindi Al’adi2

1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
2)Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang

Jl. Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, Bangka 33171

*Email: donny.bmkg@gmail.com

Awan konvektif pada hakikatnya adalah awan yang perlu diwaspadai karena dampaknya yang dapat 

membahayakan,untuk lalu lintas transportasi udara. Hujan lebat, angin kencang, hujan es, badai guntur, 

dan cuaca ekstrem lainnya disebabkan oleh pertumbuhan awan konvektif. Fenomena global El Niño dan 

La Niña mempengaruhi perubahan pola distribusi curah hujan yang tidak merata di wilayah yang memiliki 

tipe hujan monsunal. Penelitian ini dilakukan untuk menguji korelasi antara anomali suhu permukaan laut 

dengan waktu hidup awan konvektif dan hubungannya dengan ENSO dengan mengumpulkan sandi Cl 

dari 8NhClCmCh, data anomali suhu muka laut dan data ENSO. Hasil yang didapat adalah nilai koefisien 
korelasi antara anomali suhu muka Laut Indonesia dengan waktu hidup awan konvektif dari tahun 2001 

hingga 2019 tergolong dalam kategori lemah, sedangkan nilai koefisien korelasi antara anomali suhu 
muka Laut Jawa dengan waktu hidup awan konvektif dari tahun 2001 hingga 2019 masuk dalam kategori 

lemah. Fenomena El Niño sebagai faktor global tidak mempengaruhi secara dominan waktu hidup awan 

konvektif pada tahun 2003 dan 2007, namun sangat berpengaruh di tahun 2010 dan 2016. Fenomena 

La Niña tahun 2008 dengan intensitas kuat, tidak memiliki pengaruh yang besar sebagai faktor cuaca 

skala global terhadap waktu hidup awan konvektif, namun tahun 2011, 2012, dan 2018 fenomena La Niña 

berpengaruh besar terhadap waktu hidup awan konvektif. 

Kata kunci: ENSO, anomali suhu permukaan laut, waktu hidup, awan konvektif
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ANALISIS CURAH HUJAN PADA SAAT TERJADI SIKLON TROPIS MANGGA 

DI JAWA DAN SUMATERA

Ai Nuryani* 

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*Email: ainymarve@gmail.com

Letak geografis wilayah Indonesia yang berada disekitar garis khatulistiwa termasuk wilayah yang 
tidak dilalui lintasan siklon tropis.  Namun demikian banyak juga siklon tropis yang terbentuk di sekitar 
wilayah perairan Indonesia. Salah satunya Siklon Tropis Mangga yang terbentuk di wilayah perairan 
Indonesia tepatnya di Samudera Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada tanggal 21 Mei 2020. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan harian dari satelit GSMaP (Global Satellite 

Mapping of Precipitation) pada periode terjadinya siklon tropis dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif berdasarkan hasil kuantitatif dari produk satelit GSMap yang digunakan untuk melihat sebaran 
wilayah yang mengalami curah hujan lebat. Selama masa hidup siklon tropis, beberapa wilayah mengalami 
curah hujan dengan intensitas lebat. Sebaran wilayah terluas terjadi pada saat sebelum terbentuknya 
siklon tropis yaitu tanggal 18 Mei 2020 dan pada saat siklon tropis mengalami tekanan terendah pada 
tanggal 23 Mei 2020. Wilayah dengan intensitas curah hujan tertinggi terjadi di Jawa bagian barat dan 
Sumatera bagian selatan dimana kedua wilayah ini merupakan wilayah terdekat dengan lintasan Siklon 
Tropis Mangga.

Kata kunci: siklon tropis, curah hujan, GSMaP
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DETEKSI DAN PREDIKSI HUJAN ES DENGAN 

MENGGUNAKAN DATA RADAR CUACA DOPPLER 
Muhammad Hidayat

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

Email: cyclone.day@gmail.com

Fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca ekstrem yang terjadinya dikarenakan tumbuhnya 

awan Kumulonimbus, radar cuaca Doppler merupakan instrumentasi yang memiliki resolusi ruang dan 

waktu yang tinggi untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es dan salah satu metode yang 

dapat digunakan adalah metode Probability Of Hail (POH). Berdasarkan pengamatan radar cuaca dan 

radiosonde, pada 30 menit sebelum kejadian hujan es pada tanggal 11 Januari 2019, 2 April 2019 dan 26 

Oktober 2019 didapatkan nilai POH sebesar 82%, 22% dan 35% dan dari semua perhitungan sebelum 

30 menit sampai kejadian hujan es didapatkan interval nilai dari 22% sampai dengan 99%, lalu dengan 

menghitung reflektivitas maksimumnya pada semua kejadian hujan es, dihasilkan kesimpulan terdapat 
adanya awan Kumulonimbus pada semua kejadian hujan es. Berdasarkan kejadian sesungguhnya maka 

nilai POH dapat mewakili untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es 30 menit sebelum kejadian. 

Kata kunci: Hujan Es, Kumulonimbus, POH 

ABSTRAK
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ANALISIS KOMPONEN ANGIN PADA LANDASAN PACU 

BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA 

Rahmatia Dewi Ariyanti

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

Email: rahmatiadewi95@gmail.com

Dalam operasi penerbangan, arah dan kecepatan angin merupakan salah satu unsur cuaca yang sangat 
dibutukan terutama saat proses take-off dan landing. Namun, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya 
arah dan kecepatan angin permukaan saja, tapi juga komponen angin yang dihasilkan. Komponen 
angin tersebut terdiri dari headwind (angin dari arah depan pesawat), Tailwind (angin dari arah belakang 
pesawat), dan crosswind (angin dari arah sisi samping pesawat). Penelitian ini secara khusus merujuk pada 
potensi kejadian headwind, tailwind, dan crosswind di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan 
data arah dan kecepatan angin permukaan hasil pengamatan (sinoptik) tiap jam dari Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta. Data ini merupakan kumpulan data arah dan kecepatan angin permukaan 
dari Januari tahun 2001 hingga Desember tahun 2019 yang kemudian diolah menggunakan metode 
perhitungan komponen angin dengan asumsi pesawat take-off dan landing menggunakan runway 25 
dan diklasifikasikan kedalam kelas-kelas kecepatan angin sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil 
perhitungan komponen angin secara keseluruhan, diketahui bahwa komponen headwind lebih dominan 
dibandingkan tailwind dengan perbandingan 38.21% dan 35.87% serta persentase kejadian tertinggi 
terjadi pada bulan Januari. Sedangkan untuk crosswind, diketahui bahwa left-crosswind lebih dominan 
daripada right-crosswind dengan perbandingan 38.47% dan 35.22%. Kemudian, untuk kelas kecepatan 
1-5 knot secara keseluruhan selalu mendominasi pada masing-masing komponen angin, lalu disusul kelas 
kecepatan 5-10 knot dan 10-15 knot. Kemudian, untuk kelas kecepatan 15-20 knot dan lebih dari 20 knot 
memang memiliki persentase dibawah 1%, namun tetap perlu diwaspadai keberadaannya, khususnya 
pada bulan Januari, Maret, dan Agustus.

Kata kunci : Bandara Soekarno-Hatta, Headwind, Tailwind, Crosswind  
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ANALISIS ATMOSFER SAAT HUJAN ES DAN ANGIN KENCANG DI BOGOR

(Studi Kasus tanggal 23 September 2020)
Soni Soeharsono

soni.soeharsono@bmkg.go.id  

 

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di sekitar wilayah Stasiun Klimatologi Bogor, BMKG 
pada tanggal 23 September 2020 dengan durasi singkat. Ketinggian lapisan beku (freezing level) dari 
analisis data Radiosounding pukul 00 UTC bernilai 4.740 m masuk dalam kategori berdasarkan data 
klimatologi freezing level 10 tahun periode bulan yang sama. Analisis wet bulb zero (WB0) pada pukul 
00 UTC di ketinggian 13.657 feet atau sekitar 619 hPa atau 4.164 m dibawah kategori berdasarkan data 
klimatologi 10 tahun. Ketinggian lapisan pembentukan es pada isotherm -10⁰C dan isotherm -30⁰C pada 
pukul 00 UTC 6.574 m dan 9.626 m. Analisis data radar doppler C-Band menunjukan nilai reflektivitas 
≥50 dBz membentang hingga ketinggian 3,6 s/d 8,7 km dan ketinggian puncak awan membentang hingga 
ketinggian 17 km, pada produk SRV radial velocity terlihat di elevasi 0,5° terdeteksi nilai inbound >20 
m/s (>40 kt) pukul 10.02 UTC. Berdasarkan analisis data radiosounding pukul 00 UTC memungkinkan 
terjadinya fenomena angin kencang (microburst) dan analisis data radar doppler C-Band dapat terlihat 
fenomena angin kencang diatas wilayah Jakarta yang dapat menurunkan ketinggian freezing level.

Kata kunci: freezing level, angin kencang, hujan es.
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ANALISIS KEJADIAN QUASI-LINEAR CONVECTIVE SYSTEM DI JAKARTA

(Studi Kasus Tanggal 19 September 2020)

Muhammad Fachrurrozi1,*, Reyvaldo Tristyanto2

 
1,2Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, 

Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, 15126
*Email: muhammadfachrurrozi13@gmail.com

Sistem konvektif skala meso berbentuk linier berpotensi menimbulkan hujan disertai angin kencang yang 

merusak, dimana salah satunya adalah Quasi Linear Convective System (QLCS). Proses pembentukan 

QLCS dapat dikaitkan dengan fenomena squall line, namun tidak ada batasan lama masa hidup QLCS. 

QLCS teridentifikasi pada 19 September 2020 di wilayah Jakarta dari pengamatan menggunakan radar 
cuaca. Analisis kondisi atmosfer dari data radiosonde pukul 00.00 UTC memperlihatkan kondisi atmosfer 

labil yang mendukung terbentuknya badai guntur.  Hasil intepretasi produk CMAX memperlihatkan sistem 

mulai tumbuh dengan reflektivitas lebih dari 35 dBz pada pukul 19.38  UTC. Sistem teramati dalam 
fase matang pukul 21.46 dengan panjang sistem mencapai 60 km. Sistem masuk fase disipasi pada 

pukul 22.26 yang ditandai dengan penurunan reflektivitas kurang dari 50 dBz. Hasil analisis temporal 
memperlihatkan tercatat waktu hidup QLCS dari fase tumbuh hingga meluruh selama 2 jam. Berdasarkan 

teori pembentukannya, QLCS termasuk jenis broken-line formation. 

Kata kunci: QLCS ,radiosonde,  radar, pembentukan QLCS
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KAJIAN ANGIN PERMUKAAN PADA KASUS PESAWAT KOMERSIL

 GO-AROUND DI SITE PENGAMATAN CUACA BANDAR UDARA 
SOEKARNO-HATTA 

(Studi Kasus Bulan Juni dan Juli 2020) 

Soni Soeharsono*

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*Email: soni.soeharsono@bmkg.go.id  

Fenomena tailwind terjadi pada saat pesawat hendak melakukan touch down zone atau pendaratan 
dilandasan pacu Bandar udara soekarno-hatta pada bulan Juni dan Juli 2020 sebanyak 18 kasus kejadian, 
pesawat menolak mendarat/landing rejected (go around) di Landasan pacu (runway) 25R dan melakukan 
round diatas Aerodrome hingga berhasil mendarat di runway 07L. Klimatologi angin permukaan pada bulan 
Juni dan Juli berhembus dari arah timur-an kemudian pada bulan Juni dan Juli 2020 angin permukaan 
berhembus dari arah timur-an. Analisis klimatologi angin 30 tahun dengan data AWS taman alat Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta tahun 2001 s/d 2019 mengacu touch down zone di site 25R komponen angin 
tailwind pada bulan Juni dan Juli >50%, sedangkan data pre- analisis angin AWOS di site 25R komponen 
tailwind pada bulan Juni dan Juli periode 2016 s/d 2018 >80%. Data angin pada METAR yang dikeluarkan 
pada waktu yang berdekatan di 18 kasus kejadian pesawat landing rejected komponennya mewakili data 
angin pada waktu tepat saat kejadian pesawat go around.  

Kata kunci: angin, tailwind, crosswind.
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ANALISIS KONDISI ATMOSFER PADA SAAT KEJADIAN ANGIN KENCANG 
(PUTING BELIUNG) DI WILAYAH BEKASI, 

JAWA BARAT 

(STUDI KASUS TANGGAL 23 OKTOBER 2020)
Teguh Murbiantoro 1,*

1) Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta Gedung 611 (Tower), 

Tangerang, 15126 

*Email: teguhmoer@gmail.com

Wilayah Indonesia memiliki kondisi atmosfer yang sangat dinamis, umumnya kondisi ini disebabkan oleh 
pemanasan matahari terhadap laut dan atmosfer yang kuat sehingga proses pertumbuhan awan-awan 
konvektif (Kumulonimbus) cepat terbentuk. Pada tanggal 23 Oktober 2020 telah terjadi angin puting beliung 
di wilayah Bekasi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat ada 
149 rumah mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung yang melanda wilayah setempat 
pada Jumat (23/10) pukul 13.30 WIB lokasi terdampak berada di RW 06 dan 07 Kelurahan Kaliabang 
Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Mayoritas kerusakan rumah yaitu atapnya jebol akibat disapu angin 
puting beliung. Data yang digunakan adalah data Analisis cuaca harian, data citra Radar dan Satelit dengan 
menganalisis tiap unsur meteorologi dan interpretasi citra radar dan satelit didapat bahwa pertumbuhan 
awan Kumulonimbus di wilayah Bekasi menyebabkan embusan angin yang sangat kuat yang berpotensi 
terbentuknya puting beliung. Data Radar dan satelit mengindikasikan awan konvektif jenis Kumulonimbus 
tersebut memiliki ketinggian 5.0 km dengan suhu puncak awan -53 ºC. 

Kata kunci: Angin kencang, bekasi, awan Kumulonimbus
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