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“NEW YEAR NEW STORY”
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih kepada Allah SWT, pimpinan, dan rekan-rekan 
kerja dalam tim buletin sehingga Kaleidoskop Buletin METAERO 
tahun 2021 dapat terselesaikan.

Kaleidoskop tahun ini berisi rangkuman seluruh artikel dan 
kegiatan yang terangkum dalam tiap edisi, dengan format yang 
mengikuti kaleidoskop tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, 
tiada henti-hentinya diucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah ikut berperan aktif untuk menulis, mengedit, mendesain, 
mencetak, hingga mendistribusikan Buletin METAERO ke para 
pembaca setia, sehingga segala bentuk informasi yang disajikan dapat 
menambah pengetahuan dan memberi hikmah dari ide-ide ataupun 
update informasi terkini yang pastinya tim Buletin selalu care. 

Tahun 2021 merupakan tahun kesuksesan kita bersama 
dalam melawan pandemic Covid-19, dimana tren kenaikan kasus 
dapat ditekan dengan pencapaian jumlah masyarakat yang telah 
divaksin yang terus bertambah. Hampir seluruh aktivitas masyarakat 
berangsur-angsur normal, yang menjadikan Indonesia sebagai negara 
yang aman dari Covid-19. Kerja keras ini patut kita pertahankan 
bersama di tahun yang baru ini, mengingat ancaman varian baru 
Covid-19, yaitu Omicron, tampak di depan mata menjadi ujian baru 
untuk kita dalam menerapkan protokol kesehatan.

Tahun 2022 merupakan tahun yang baru, tahun yang sepatutnya 
kita gunakan untuk mengembangkan diri, menjadikan pribadi lebih 
baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami selalu mengajak para 
pembaca setia Buletin METAERO untuk ikut berkontribusi dan 
berkarya dalam kegiatan penulisan oleh tim bulletin. Kontribusi 
yang diharapkan tidak hanya terhenti di situ, namun juga kami 
mengharapkan adanya kritik dan evaluasi terkait produksi maupun 
konten Buletin METAERO, yang mana kami menyadari masih jauh 
dari kesempurnaan.

Mewakili Pemimpin Redaksi dan rekan-rekan tim Buletin 
METAERO, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca 
setia. Kami juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang 
ditemukan.

Selamat Tahun Baru 2022, semoga Allah SWT selalu meridhoi 
jalan kita bersama menuju Jannah, sehat, dan kesuksesan, Aamiinn..

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

       
Sekretaris Redaksi

Mochammad Donny Anggoro
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T H E R M A L  S O A R I N G

W AT E R S P O U T

Pernahkah anda melihat burung 
karnivora terbang melayang 
berputar-putar di atas suatu wilayah 
tertentu pada ketinggian tertentu? 

Ya, pada saat itu hewan tersebut sedang 
mencari buruannya yang kasat mata keluar dari 
sarang persembunyiannya, namun tahukah 
anda mengapa burung tersebut pada saat 
terbang tidak mengepakan sayapnya secara 
terus menerus atau secara simultan dapat 
bertahan melayang di atas suatu ketinggian 
udara? Jawaban dari hal ini berkaitan dengan 
panas konvektif (gelembung udara panas) atau 
thermal soaring yang sering pula dimanfaatkan 

pada saat melakukan kegiatan olahraga paralayang di atas udara. 

Keseharian kita sering bersinggungan dengan termal, termal merupakan updraft dalam ‘arus’ konvektif 
skala kecil. Pilot pesawat terbang menggunakan data cuaca yang telah diterbitkan baik data prakiraan dan 
data aktual untuk mengetahui kondisi cuaca dilapangan yang berpotensi menghasilkan aktivitas konvektif 
yang menghasilkan fenomena turbulensi pada badan pesawat sehingga penumpang pesawat merasakan 
hentakan naik dan turun secara cepat atau terus menerus dalam periode relatif singkat, tentu saja hal ini 
akan menggangu kenyamanan penumpang pesawat. [soni]

Kejadian Fenomena Cuaca yang langka 
telah terjadi di Indonesia, fenomena 
ini yaitu Waterspout yang terjadi di 
kawasan Waduk Gajah Mungkur, 

Kabupaten Wonogiri, propinsi Jawa Tengah pada 
tanggal 20 Januari 2021 sekitar sore hari pukul 
16.00 WIB. Fenomena Waterspout yang dapat 
dianggap sebagai sebuah fenomena Tornado 
dalam skala kecil yang terjadi di atas permukaan air 

[EDISI VOL 4 NO 1 - JANUARI 2021]

yang luas merupakan satu contoh fenomena cuaca yang dihasilkan dari fenomena Thunderstorm Awan 
Kumulonimbus (CB). Meskipun adanya Awan Kumulonimbus (CB) tidak selalu menghasilkan fenomena 
Waterspout dan fenomena yang jika terjadi di atas permukaan daratan yang dikenal dengan angin ‘Puting 
Beliung’.

Dari data Satelit Himawari 8 jam 15.57 WIB sampai dengan jam 16.27 WIB terlihat nilai distribusi suhu 
puncak Awan Kumulonimbus yang bernilai antara -60 ºC hingga -80 ºC di sekitar lokasi Waduk Gajah 
Mungkur merupakan kumpulan Awan Kumulonimbus yang terorganisir secara multisel dan membentuk 
sebuah Garis Badai/Squall Lines.

Meskipun sudah dijelaskan di awal bahwa kumpulan Awan Kumulonimbus yang terorganisir secara 
multisel dan membentuk sebuah Garis Badai/Squall Lines tidak selalu dapat menghasilkan fenomena 
Waterspout dan Angin Puting Beliung, paling tidak dengan diketahuinya adanya kumpulan Awan 
Kumulonimbus yang terorganisir secara multisel serta membentuk sebuah Garis Badai/Squall Lines dapat 
menjadi salah satu penciri akan potensi terjadinya fenomena Waterspout dan Angin Puting Beliung. [em]
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C O N D E N S A T I O N 
T R A I L S

Salah satu pengendali iklim di 
Indonesia adalah pola angin yang 
berganti secara periodik dan 
menyebabkan perubahan musim 

di sebagian wilayah Indonesia. Pola angin ini 
berhubungan erat dengan gerak semu mahatari 
yang menyebabkan perbedaan tekanan antara 
belahan bumi utara (BBU) dan dan belahan 
bumi selatan (BBS). Selama bulan Oktober 
hingga Maret angin yang melintasi Indonesia 
berhembus dari belahan bumi utara (Asia) ke 
menuju belahan bumi selatan (Australia). Ketika tekanan udara di Dataran Tinggi Siberia meningkat, angin 
yang berhembus membawa karakter udara yang dingin dan kering dari Asia menuju Australia. Aliran udara 
dari BBU ini dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sebagian wilayah Indonesia.

Aliran udara dari Belahan Bumi Utara melintasi equator ini disebut sebagai aliran lintas ekuator 
(cross equatorial flow). Berdasarkan penelitian Hattori adanya cross equatorial flow ini ditandai dengan 
arah angin dominan dari utara di wilayah equator, sehingga seringkali disebut juga sebagai Cross 
Equatorial Northerly Surge (CENS). CENS berkaitan erat dengan peningkatan rata – rata curah hujan di 
sebagian wilayah Indonesia. [eria]

M E N G E N A L  C R O S S 
E Q U AT O R I A L  N O R T H E R LY 

S U R G E

[EDISI VOL 4 NO 2 - FEBRUARI 2021]

[EDISI VOL 4 NO 3 - MARET 2021]

Pergerakan pesawat saat menjelajah pada 
cruising level-nya dengan menggunakan 
daya dorong mesin jet pesawat yang 
menghasilkan trust menggunakan bahan 

bakar fosil seperti avtur yang diinjeksikan didalam ruang 
pembakaran (combustion chamber) dicampur dengan 
udara yang dipadatkan melalui kompresor mengasilkan 

udara bertekanan tinggi CO2 dan sisa-sisa pembakaran yang berperan sebagai inti kondensasi mengikat 
uap air yang terbawa sampai lapisan menengah dan tinggi terlihat seperti awan yang berkondensasi 
memanjang mengikuti lintasan pesawat terbang sehingga sering kita sebut sebagai jejak kondensasi 
(Condensation Trail), tentunya hal ini merupakan salah satu fenomena meteorologi yang dapat kita lihat 
secara kasat mata di atmosfer bebas. Hal ini serupa dengan prinsip penerapan teknologi modifikasi cuaca 
hujan buatan, pada atmosfer yang basah melayang di atmosfer bebas diberikan inti kondensasi berupa 
partikel-partikel garam yang bersifat higroskopis atau dapat mengikat air dari uap air melayang bebas 
diikat menjadi titik-titik awan kemudian menjadi tititk-titik hujan yang dapat turun ke permukaan sebagai 
endapan curah hujan. 

Di lapisan atmosfer bawah pada ketinggian di bawah lapisan Convective Condensation Level (CCL) 
dan lapisan Lifting Condensation Level (LCL) serta lapisan Mixing Condensation Level (MCL) secara 
teori uap air tak dapat berkondensasi sehingga tampak sebagai awan meskipun kondisi atmosfer basah 
sehingga mesin pesawat jet yang melintasi wilayah kondisi seperti itu tidak menampakan jejak kondensasi, 
kecuali pada ketinggian wilayah tersebut suhu bola basah nilainya sama dengan suhu bola kering yang 
bisa dipastikan kelembapan relatif mendekati nilai 100% yang dapat kita analogikan dengan wilayah yang 
berkabut. [soni]
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T E K N I K  M E M P R A K I R A K A N 
A N G I N  P E R M U K A A N

N U M E R I C A L  W E AT H E R 
P R E D I C T I O N

Prakiraan arah dan kecepatan angin yang 
akurat adalah sangat vital terhadap 
keberlangsungan operasi penerbangan, 
beragam teknik telah dikembangkan untuk 

membantu prakirawan memprakirakan angin permukaan dalam hal kemunculannya, lama waktu hidupnya 
dan kapan berhentinya secara akurat. Hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dalam memprakirakan arah 
dan kecepatan angin permukaan antara lain sebagai berikut:

1. Data Suhu Udara Harian 

Langkah pertama temukan Inversion Top (puncak lapisan inversi). Langkah kedua dari puncak inversi 
diturunkan sampai ke permukaan mengikuti garis isotherm. Langkah ketiga, tentukan nilai suhu udara dititik 
pada permukaan dimana suhu puncak inversi diturunkan mengikuti garis isoterm, maka didapatkanlah 
suhu udara permukaan yang dapat menghilangkan lapisan inversi

2. Efek Ketinggian Terhadap Kecepatan Angin

Menurunnya tekanan dan kerapatan udara, dan berkurangnya gesekan terhadap ketinggian (elevasi) 
menyebabkan kecepatan angin secara rata-rata meningkat sebesar 1 – 2 knot untuk setiap kenaikan 2000 
kaki dari permukaan laut.

 3. Menggunakan Data Radar Cuaca

Produk-produk velocity seperti Velocity Azimuth Display Wind Profile (VWP)  dapat digunakan untuk 
membantu memprakirakan angin permukaan. [day] [EDISI VOL 4 NO 4 - APRIL 2021]

Numerical weather prediction adalah 
sebuah model matematika dari 
atmosfer dan lautan untuk memprediksi  
cuaca yang akan datang berdasarkan 

kondisi cuaca saat ini. 

Data yang dibutuhkan untuk menghasilkan prediksi terbagi menjadi dua bagian yaitu data hasil 
pengamatan udara permukaan dan data hasil pengamatan udara atas. Cara kerja prediksi numerik adalah 
dengan mengandaikan atmosfer terdiri dari kotak-kotak. Dan pada titik tengah kotak tersebut adalah titik 
yang dikalkulasikan oleh parameter cuaca yang akan menghasilkan prediksi cuaca kedepan. Setelah data 
tersebut di asimilasi dan di plot pada masing-masing grid atau kotak yang telah ditentukan dan dilakukan 
kalkulasi oleh supercomputer maka akan dihasilkan kondisi atmosfer yang akan terjadi pada titik tersebut.

Model cuaca yang sering digunakan untuk melakukan prediksi cuaca seperti. ECMWF (European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts), NOAA GFS (National Oceanic and Atmospheric Administration 
Global Forecast System), Canadian GEM (Global Environmental Multiscale Model).Model prediksi cuaca 
terus berkembang seiring berkembangnya kemampuan komputasi dan algoritma model itu sendiri. Akan 
tetapi semuanya tetap bergantung terhadap pengamatan data yang akurat dan kerapatan data. Oleh 
karena itu tugas dari seorang forcaster dalam memprediksi cuaca tidak dapat dilakukan hanya dengan 
bergantung pada satu model tertentu saja, akan tetapi tetap membandingkan dengan model yang lain dan 
juga pengalaman yang banyak, sehingga dapat menghasilkan prakiraan cuaca yang lebih akurat. [dendy] 

[EDISI VOL 4 NO 5 - MEI 2021]
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H U J A N  B U L A N  J U N I , 
B E N A R K A H  S ETA B A H  I T U ?

[EDISI VOL 4 NO 6 - JUNI 2021]

Mungkin beberapa dari kita teringat 
dengan puisi puitis dari sastrawan 
Indonesia Sapardi Djoko Damono 
yang berjudul Hujan Bulan Juni. 

Beliau mengatakan bahwa “tak ada yang lebih 
tabah dari hujan bulan Juni” yang dapat diartikan 
hujan paling sedikit di bulan Juni dimana beberapa 
daerah secara musim telah memasuki musim 
kemarau. Lalu apakah bulan Juni tahun ini setabah 
itu?  Apa yang menyebabkan hujan ini dapat terjadi 
di musim kemarau tahun ini?

Seorang pakar dari BMKG, Dr. Siswanto menyebutkan bahwa memanasnya suhu muka laut dan siklus 
gelombang atmosfer Madden Julian Oscilation (MJO) mendukung peningkatan curah hujan yang terjadi 
pada musim kemarau tahun ini.

Fase II MJO ini termasuk dalam fase basah MJO yang mempengaruhi hujan di wilayah Barat Indonesia.

Pada dasarian II terpantau nilai Indeks Dipole Mode bernilai -0,68. Nilai Indeks Dipole Mode yang 
bernilai negatif menunjukkan suhu muka laut di barat Sumatera lebih hangat daripada di timur Afrika. 
Anomali suhu muka laut tersebut dapat memicu perpindahan uap air dari Samudera Hindia bagian barat 
(timur afrika) menuju timur (barat Sumatera). Uap air menjadi komponen penting dalam pembentukan 
awan hujan. [eria]

FA K T O R  C O R I O L I

Jika peluru kendali jarak jauh saat 
ditembakan pada koordinat tetap ketika 
akan menempuh perjalanan yang 
memakan waktu yang dapat dibilang 

cukup akan mengalami pergeseran posisi jatuh 
dikarenakan bumi Berotasi berputar pada porosnya 
dari arah barat ke timur dengan suatu kecepatan 
sudut anguler, semakin besar waktu yang di 
butuhkan untuk peluru kendali jarak jauh menempuh 
perjalanan, semakin jauh penyimpangan posisi 
jatuh peluru kendali tersebut, hal ini dalam ilmu 
meteorologi disebut juga sebagai pengaruh faktor 
corioli, gaya yang bekerja disebut sebagai gaya 
corioli atau coriolis force. 

Bumi berputar dengan sudut kemiringan antara sumbu rotasi dengan garis tegak lurus pada ekliptika 
sebesar 23 ° dari barat ketimur relatif mengelilingi matahari sehingga terjadi perubahan distribusi panas 
tidak merata dibeberapa wilayah, seperti diwilayah Kutub Utara (Arktik) dan Kutub Selatan (Antartika) 
dengan wilayah Equator menyebabkan wilayah Kutub memiliki tekanan udara yang sangat tinggi (suhunya 
rendah) dan wilayah Equator yang relatif hangat memiliki tekanan udara yang relatif lebih rendah (suhunya 
tinggi) menyebabkan pergerakan aliran massa udara dari tekanan tinggi diwilayah kutub menuju ke wilayah 
Equator. Pergerakan zonal angin dari tekanan tinggi ketekanan rendah dibelokan oleh gaya corioli. [soni]

[EDISI VOL 4 NO 7 - JULI 2021]
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[EDISI VOL 4 NO 8 - AGUSTUS 2021]

Untuk keperluan global maka data 
synop haruslah valid dan format 
pelaporannya tidak boleh menyimpang 
dari ketentuan/regulasi yang telah di 

atur baik secara nasional ataupun internasional. 
Salah satu kegiatan untuk mendapatkan data yang 
valid adalah dengan menerapkan sistem kendali 

KENDALI MUTU DATA OBSERVASI 
PERMUKAAN DI STASIUN 

METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA 

mutu terhadap data synop. Pengertian kendali mutu mengacu kepada batasan yang pernah dikeluarkan 
oleh Puslitbang BMKG adalah sebagai berikut “ kendali mutu (quality control) data diartikan sebagai 
pengecekan data untuk meyakinkan bahwa data yang tersimpan sebagai database merupakan nilai 
yang paling benar mewakili suatu variabel di tempat pengukuran pada suatu saat atau periode tertentu”. 
Aplikasi BMKGSoft merupakan aplikasi data entry yang dikembangkan secara kelembagaan oleh Pusat 
Database BMKG. Lembar kerjanya berbentuk seperti Form Me. 48. Mulai diperkenalkan dan digunakan 
sejak 2015 sampai dengan saat ini. Dengan aplikasi BMKGSoft dapat dipastikan data synop yang sudah 
diinput dapat disandi secara otomatis dan bisa langsung terkirim ke CMSS. Quality Control yang baik 
tentunya merupakan suatu rangkaian proses yang saling mempunyai keterkaitan dan tidak berdiri sendiri 
serta berkelanjutan. Dimulai dari pengentryan data dengan ketelitian yang tinggi dan melalui tahapan yang 
berjenjang, lalu melakukan backup data dalam beberapa media penyimpanan dan selalu beradaptasi 
dengan perkembangan di bidang entry data atau database. [Heri AN]

GRAVITY WAVE 

Terlalu lama kumenunggu kepastian, Tak 
satu pun yang menerima kehadiran ku 
ini, Ku ulang lagi mengatakan perasaan 
ini Namun kenyataan semua itu sia-sia, 

Sunyi senyap kosong ya begitu hatiku sekarang, 
Hati ini seakan sudah lama ingin di charger, Hati 
ini tidak mampu melakukan gaya tarik hati yang 
lain, Seakan teringat seperti hukum Gravitasi, Cinta bagaikan seperti Gaya Gravitasi, Yang mana ketika 
melempar ke atas, pasti akan jatuh kembali ke bawah, Begitu juga dengan cinta, Ketika menyatakan 
semua perasaan cinta, Namun kenyataan perasaan ini tak terbalas, Rasa nya itu seperti jatuh dari 
ketinggian, Sakitnya itu disini, Hatilah yang paling tersakiti. Rangkaian kalimat diatas merupakan bait puisi 
karangan Dimas Nugraha berjudul gravitasi cinta yang sengaja penulis ambil secara arbitrary melalui 
bantuan search engine optimization ternama dunia karena memiliki tema yang bernuansa dengan yang 
akan penulis bahas berikut. Banyak orang sering mengaitkan antara cinta dan daya tarik atau ketertarikan 
atau dapat disebut sebagai gravitasi, namun hal tersebut paradox dengan pernyataan seorang ilmuan 
jenius Albert Einstein, dalam salah satu quotes terkenalnya dia mengatakan bahwa “Hukum gravitasi tidak 
berlaku terhadap orang yang sedang jatuh cinta;” [Albert Einstein].

Gravitasi merupakan fenomena yang terjadi pada benda yang memiliki massa. Hukum gravitasi dapat 
dinyatakan dengan persamaan gaya gravitasi yang berbanding lurus dengan massa kedua benda dan 
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda, semakin besar massa kedua benda 
tersebut dan semakin kecil jarak antara kedua benda tersebut maka semakin besar gaya yang terjadi 
serta sebaliknya, Contohnya fenomena yang terjadi di Bumi. [soni]

[EDISI VOL 4 NO 9 - SEPTEMBER 2021]
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[EDISI VOL 4 NO 10 - OKTOBER 2021]

GELOMBANG PANAS 

Pada minggu pertama dan kedua bulan 
Oktober 2021 banyak terdapat pesan 
berantai di platform media sosial dan 
whatsapp yang mengatakan bahwa 

GELOMBANG PANAS KINI MELANDA NEGARA 
INDONESIA. Disebutkan bahwa kini cuaca sangat 
panas, suhu pada siang hari bisa mencapai 40 
derajat celcius, dianjurkan untuk menghindari 
minum es atau air dingin, apakah benar seperti itu? 
Untuk meluruskan kesimpangsiuran berita ini maka 
BMKG dalam siaran pers tanggal 15 Oktober 2021 
menyatakan bahwa berita yang beredar ini tentu 
tidak tepat dan tidak benar (HOAX), karena kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak bisa dikatakan 
sebagai gelombang panas.

Gelombang panas terjadi pada wilayah yang terletak pada lintang menengah dan tinggi. Sementara 
wilayah Indonesia terletak di wilayah ekuator yang secara sistem dinamika cuaca tidak memungkinkan 
terjadinya gelombang panas. Gelombang panas di belahan dunia lain, Menurut Associated Press 
gelombang panas yang terjadi di Yunani merupakan yang terparah dalam satu dekade terakhir, dan dalam 
kajian terbaru tentang gelombang panas Erich Fischer dari Swiss Institute for Atmosphere and Climate 
Science melihat dari banyaknya kejadian gelombang panas dalam skala mingguan menemukan bahwa 
kejadian gelombang panas ini semakin meningkat. [day]

CROSSWIND DAN TAILWIND 

Indonesia dengan negara kepulauan 
menjadikan transportasi udara menjadi salah 
satu pilihan tranportasi yang efektif dan efesien. 
Menurut buku “Statistik Perhubungan I 2018”, 

aktivitas penerbangan sipil meningkat dari tahun 
2014 hingga 2018. Hal ini berbanding lurus dengan 
resiko kecelakaan penerbangan yang mungkin 
terjadi. Faktor internal seperti kondisi pesawat dan 
faktor eksternal seperti cuaca ikut berperan dalam 
kelancaran dan keselamatan penerbangan. Kondisi 

cuaca yang signifikan terhadap penerbangan antara lain crosswind dan tailwind. Go around, delay, hingga 
kecelakaan dapat tejadi akibat crosswind dan tailwind. Crosswind dan tailwind merupakan sama-sama 
fenomena angin, namun apakah sama? Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dibahas pada tulisan ini.

Crosswind merupakan angin yang bertiup dari kanan atau kiri sehingga memotong landas pacu atau 
tegak lurus. Crosswind dapat terjadi saat cuaca cerah maupun hujan. Tailwind terjadi ketika angin bertiup 
pada arah yang sama dengan arah pesawat terbang. Secara umum tailwind lebih disukai saat pesawat 
telah terbang karena arah angin yang searah dengan arah terbang menyebabkan pesawat terbang 
lebih cepat sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Untuk menghindari dan mengurangi dampak 
crosswind atau tailwind diperlukan informasi cuaca yang yang tepat, akurat, dan selalu update. Stasiun 
Meteorologi kelas I Soekarno Hatta melakukan pengamatan dan memberikan layanan informasi cuaca 
untuk lepas landas dan pendaratan selama 24 jam. [Reyvaldo]

[EDISI VOL 4 NO 10 - OKTOBER 2021]
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Pada tanggal 18 Oktober 2021, BMKG 
merilis peringatan dini terjadinya 
fenomena La Nina menjelang akhir 
tahun 2021. Berdasarkan monitoring 

dari suhu muka laut di Samudra Pasifik Tengah 
dan Timur menunjukkan bahwa terdapat anomali 

LA NINA 

sebesar 0.61 pada Dasarian I Oktober 2021. Kondisi ini memiliki potensi terjadinya La Nina dengan 
intensitas lemah – sedang yang diprediksi terjadi hingga Februari 2022. 

La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. Umumnya fenomena La Nina 
terjadi setiap beberapa tahun sekali. Saat fenomena La Nina berlangsung terjadi penurunan suhu muka 
laut sebanyak 3 – 5 0C di sepanjang Samudera Pasifik Timur dan Tengah.  Fenomena ini terjadi ketika 
angin pasat khatulistiwa menjadi lebih kuat, mengubah arus permukaan laut dan menarik air dalam yang 
lebih dingin dari bawah. Hal ini menyebabkan pendinginan Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan 
timur. Angin pasat yang meningkat juga membantu menimbun air permukaan yang hangat di Pasifik Barat 
dan Utara Australia.

Fenomena La Nina terjadi secara teratur dan berulang selama ratusan tahun. La Nina terjadi di wilayah 
Indonesia pada tahun 2008, 2010, akhir 2021. Hal ini berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan 
di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, dikarenakan oleh menghangatnya suhu muka laut di wilayah 
perairan Indonesia. Selain itu, fenomena ini dapat menyebabkan musim hujan yang lebih panjang atau 
tidak terjadi musim kemarau di wilayah Indonesia dan peningkatan curah hujan yang signifikan pada 
saat musim hujan berlangsung, sehingga bencana hidrometeorologi rawan terjadi di pelbagai wilayah 
Indonesia. [carine] [EDISI VOL 4 NO 11 - NOVEMBER 2021]

[EDISI VOL 4 NO 12 - DESEMBER 2021]

Menyongsong pergantian tahun baru masehi, dunia 
internasional merayakan hari besar penerbangan 
sipil internasional pada setiap tanggal 7 desember. 
Peringatan ini ditetapkan pada tahun 1994 sebagai 

bagian dari kegiatan perayaan international civil aviation 
organization (ICAO). Pada intinya merujuk kepada dokumen 
Annex 3 ICAO tentang meteorological service for international 

AVIATION WEATHER 

air navigation tentang tujuan dari pelayanan informasi meteorology untuk navigasi udara internasional 
adalah untuk memberikan kontribusi terhadap keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi udara 
internasional. Poin umum dari frasa efisiensi pada kutipan diatas mengacu pada penggunaan bahan 
bakar minyak yang digunakan mesin pesawat jet selama beroperasi sampai mendarat ke tempat tujuan 
hingga selamat dengan penggunaan bahan bakar seminimal dan seefisien mungkin. 

Angin umum yang bertiup di lapisan surface boundary layer sebelum fenomena inversi radiasi 
eksis, mengalami banyak gesekan dengan permukaan bumi, sehingga kecepatan angin umum banyak 
mengalami reduksi. Kemudian kolom atmosfer dari permukaan sampai dengan ketinggian lapisan inversi 
tersebut tidak terjadi gesekan membentuk wilayah atmosfer stabil. Alhasil dilapisan tipis diatas permukaan 
inversi radiasi dengan angin yang bergerak tanpa hambatan tersebut terjadi perbedaan kecepatan yang 
signifikan mengakibatkan terjadinya rotor atau golakan, jika pesawat terbang memasuki area tersebut 
akan mengalami guncangan. Fenomena tersebut dapat disebut juga sebagai clear air turbulence. Otoritas 
meteorologi yang ditunjang dengan peralatan modern dapat mendeteksi berbagai fenomena cuaca yang 
dapat mengganggu kegiatan penerbangan yang safety dan efficient. [Soni]
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[EDISI VOL 4 NO 1 - JANUARI 2021]

[EDISI VOL 4 NO 2 - FEBRUARI 2021]

ADS-B

TDWR

ADS-B (Auto Dependent Surveilance-
Broadcast) adalah suatu teknik 
pengamatan dimana pesawat dapat 
secara otomatis mengirim atau 

menerima data seperti identifikasi, posisi, dan 
lainnya dalam bentuk siaran broadcast melalui 
data link. ADS-B yang dipasang di pesawat dapat 
mengirimkan data ke sesama pesawat maupun ke 
stasiun penerima di darat. Data yang dikirimkan 
oleh ADS-B pesawat didapatkan dari sistem GNSS (Global Navigation Satellite System). ADS-B dapat 
dikatakan otomatis (Automatic) karena tidak diperlukan stimulus dimana data secara terus menerus 
terkirim secara asynchronous. Disebut tergantung (Dependent) karena alat ini bergantung pada sistem 
on-board yang berada di pesawat dan dapat memberikan informasi pengamatan (Surveillance) kepada 
pihak lain. Data tersebut dikirimkan secara broadcast tanpa mengetahui siapa yang akan menerima.

Teknologi ADS-B sangat membantu dalam melakukan pemantauan lalu lintas udara baik untuk ATC 
maupun antar pesawat. Ke depannya banyak tantangan yang perlu dilakukan oleh pihak terkait, baik 
BMKG maupun AIRNAV atau ATC untuk memanfaatkan teknologi ini guna lebih meningkatkan keselamatan 
penerbangan. [dendy]

TDWR (Terminal Doppler Weather 
Radar) merupakan anggota keluarga 
radar cuaca yang umumnya digunakan 
di bandara untuk mendukung 

keselamatan penerbangan. TDWR memiliki fungsi 
yang mirip dengan radar cuaca, namun TDWR 
memiliki spesifikasi khusus yang memungkinkan 
untuk mendeteksi fenomena microbursts, gust front, 
dan windshear. Radar ini tidak bergantung pada 
presipitasi dalam menentukan aktivitas cuaca. TDWR 

akan mendeteksi partikel debu mikroskopis untuk menentukan arah dan kecepatan angin. Prosesor akan 
menganalisis kecepatan dan arah pergerakan massa udara, sementara algoritma prediksi akan mengenali 
situasi windshear yang berkembang dan kemudian secara otomatis mengeluarkan peringatan ke pengguna.

Dalam hal memprediksi fenomena anomali angin, TDWR tentunya memiliki kemampuan yang 
lebih baik daripada LLWAS (Low Level Windshear Alert System) dalam hal cakupan spasial dan 
resolusi. Namun tentunya kemampuannya akan menjadi lebih baik lagi jika beberapa perangkat 
deteksi windshear lain baik itu TDWR, LLWAS, dan LIDAR (Light Detection and Ranging) 
diintegrasikan menjadi satu sistem untuk mendukung keselamatan penerbangan. [mzbint]
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[EDISI VOL 4 NO 3 - MARET 2021]

[EDISI VOL 4 NO 4 - APRIL 2021]

PYTHON UNTUK MEMBANTU 
MONITORING DATA DAN 

INFORMASI

PANCI EVAPORIMETER

Teknologi sering kali digunakan untuk 
menunjukkan sebuah alat atau benda 
yang dapat memudahkan pekerjaan 
manusia. Pada kesempatan kali ini 

kami akan memperkenalkan salah satu penerapan IoT yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan dalam 
bidang monitoring data dan informasi. Hanya dengan memanfaatkan perangkat sederhana dan internet 
kita sudah dapat membuat sebuah aplikasi berbasis web dan python yang akan bekerja secara otomatis 
untuk memonitoring data dan informasi. Pada tahap persiapan pertama yang kita butuhkan adalah 
sebuah komputer yang telah terhubung dengan internet dan jaringan kantor. Dalam tahap kedua kita 
akan memulai untuk menetukan target yang akan dimonitoring dan bagaimana caranya agar data atau 
informasi tersebut dapat termonitoring dan memberikan umpan balik kepada pengguna.

Sebagai contoh pemanfaatan teknologi yang telah diterapkan oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta adalah monitoring data METAR, Volcanic Ash, Radar dan Jaringan komunikasi. Seluruh monitoring 
juga dilengkapi dengan fitur bot telegram dan control. Semoga artikel ini dapat berguna dan menginspirasi 
sobat cuaca untuk melakukan inovasi-inovasi lainya. [dendy]

Jika sobat Buletin bermain ke taman alat 
yang ada di Gedung Observasi Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta, maka akan 
melihat sebuah panci berukuran besar 

yang berisi air dan beberapa peralatan di dalamnya. 
Panci tersebut bukannya untuk merebus air atau 
sebagai tempat mencuci peralatan, namun panci 
tersebut digunakan untuk mengukur penguapan 

yang terjadi selama 24 jam. Sesuai dengan fungsinya, panci tersebut diberi nama panci pengukur 
penguapan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan open pan evaporimeter. 

Bagian dari panci penguapan terdiri dari:

a. Panci penguapan
b. Stillwell
c. Hook gauge
d. Termometer apung
e. Cup counter anemometer
f. Penakar hujan tipe obs. 

[mzbint]



13KALEIDOSKOP 2021 ISSN 2684-7299

[EDISI VOL 4 NO 5 - MEI 2021]

[EDISI VOL 4 NO 6 - JUNI 2021]

CEILOMETER

NAS

[mzbint]

Seiring perkembangan zaman dan 
kemajuan teknologi, diciptakanlah 
sebuah instrumen untuk 
menggantikan manusia mendapatkan 

hasil pengamatan yang objektif.  Instrumen 
terbaru yang digunakan untuk pengamatan tinggi 
dasar awan adalah Ceilometer. Dimana bekerja 
berdasarkan prinsip pantulan balik (back scattered) 
dari gelombang suara/cahaya yang dipancarkan, 
akibat adanya material yang melayang di udara. 
Sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang 
dipancarkan (Tx) dan gelombang balik yang diterima 
(Rx) akan dijadikan acuan untuk menghitung 

ketinggian dari material pemantul (aerosol/awan). Ceilometer adalah instrumen yang menyediakan 
perkiraan akurat dan berkelanjutan dari dasar awan sebagai output standar. Ceilometer ini didesain untuk 
pemasangan di bandara, stasiun meteorologi, atau dimanapun informasi dasar awan dibutuhkan. Di 
Bandara Soekarno-Hatta Ceilometer menjadi salah satu sensor yang tergabung dalam instrumen AWOS 
3000 (Automated Weather Observing System 3000), dan instrumen Coastal Enviromental Systems 
AWOS. [jihan]

NAS (Network Attached Storage) 
adalah piranti yang dibutuhkan untuk 
membangun sistem penyimpanan 
data berbasis jaringan. Piranti ini 

memiliki sistem operasi yang khusus melayani 
kebutuhan back up dan share data. NAS dapat di-
akses langsung melalui jaringan dengan protokol 
seperti TCP/IP. NAS dilengkapi dengan tempat 
penyimpanan berupa hard disk yang bersifat 
fleksibel dan terukur. Artinya piranti ini dapat ditambah kapasitas penyimpanannya dengan menambahkan 
media penyimpanan. Selain itu piranti ini memiliki perangkat lunak sendiri untuk pengelolaan, dan bertugas 
untuk menyimpan serta berbagi file dalam sebuah jaringan.

Berikut ini beberapa keuntungan menggunakan NAS:

1. Mengakses data jauh lebih mudah dan cepat
2. Minim biaya dan mudah dalam perawatannya
3. Memiliki software yang open source
4. Cocok untuk semua format data
5. Proses back up data yang aman
6. Sebagai tambahan storage
7. Jaringan cloud namun privat.
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[EDISI VOL 4 NO 8 - AGUSTUS 2021]

[EDISI VOL 4 NO 7 - JULI2021]

API

RAID

API (Application Programming 
Interface) adalah sebuah cara 
atau metode yang digunakan 
dalam menghubungkan antar 

dua program atau aplikasi yang berbeda, tanpa 
harus mengetahui cara kerja sistem yang satu 
dan yang lain. Penggunaan API sudah banyak 
dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
API facebook atau google dimana kita tidak 
perlu membuat akun baru saat masuk kedalam 
suatu aplikasi tapi cukup menggunakan login 
dari facebook atau google. Kombinasi dari beberapa API dapat sangat memudahkan dan melahirkan 
aplikasi-aplikasi yang kreatif dan inovatif. Pada Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta kami menerapkan 
penggunaan API pada website kami sebagai contoh pada https://meteosoetta.com/radaronline/ dimana 
menggabungkan API Openstreet map, API Prakiraan cuaca BMKG, dan API untuk peringatan gempa 
bumi. [dendy]

Pada era serba komputerisasi saat 
ini tentunya tidak bisa terpisahkan 
dengan penyimpanan data pada 
berbagai media penyimpanan baik 

berupa hard disk, SSD maupun lainnya. Semakin 
canggih perangkat komputer tentunya akan disertai 
dengan berbagai fitur-fitur unggulan yang dapat 
memberikan keuntungan lebih bagi penggunanya. 
Dalam sektor penyimpanan data kita mengenal 

istilah teknologi RAID (Redundant Array of Independent Disks). Pada mainboard generasi sekarang, 
banyak sekali yang sudah dilengkapi dengan fitur RAID, terutama pada mainboard hi-end. Bagi orang 
awam mungkin kurang familiar dengan istilah RAID yang ada dalam bidang komputer ini.

RAID adalah suatu jawaban dari masalah kesenjangan kelajuan disk memory dengan CPU. RAID 
bekerja menggantikan disk yang memiliki kapasitas besar dengan beberapa disk yang memiliki kapasitas 
kecil dan juga mendistribusikan data di disk tersebut. Prinsip dasar RAID ada dua, yaitu mirroring dan 
stripping. Teknologi RAID 10 yang merupakan kombinasi antara RAID 1 dan 0 dapat meningkatkan kinerja 
storage space menjadi lebih maksimal. [mzbint]
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PENANGKAL PETIR

[EDISI VOL 4 NO 9 - SEPTEMBER 2021]

[EDISI VOL 4 NO 10 - OKTOBER 2021]

VA I S A L A  W E AT H E R 
R A D A R  W R S 4 0 0

Penangkal petir adalah perangkat 
sederhana berupa batang berbentuk 
tombak dari bahan logam yang runcing 
dan kabel. Ada 3 bagian komponen 

utama perangkat ini, yaitu Splitzen atau batang 
penangkal, kawat konduktor, Grounding atau tempat 
pembumian. Fungsi utama penangkal petir adalah 
sebagai media penghantar listrik dari sambaran kilat 
yang diteruskan ke media lain seperti tanah. Untuk 
mencegah kerusakan besar akibat jaringan listrik 
yang tersambar petir, biasanya di dalam bangunan 

juga dilengkapi dengan surge arrester atau alat penstabil arus listrik

Tipe penangkal petir

a. Penangkal petir konvensional
b. Penangkal petir elektrostatis
c. Penangkal petir radioaktif

Bagian- bagian penangkal petir

a. Air Terminal Head
b. Konduktor
c. Grounding
 [jihan]

Radar Cuaca WRS400 buatan Finlandia ini adalah radar 
cuaca yang menggunakan dua polarisasi Solid State 
Power Amplifier (SSPA). Transmit power yang digunakan 
sekitar 200 – 400 W. Frekuensi kerja dari radar ini ada di X 

band sekitar 9300 – 9700 MHz. Besar antena radar ini 1,4 – 2,4 m. Radar 
Cuaca WRS400 tidak menggunakan magnetron seperti radar pada 
biasanya akan tetapi menggunakan teknologi Solid State. Salah satu 
kelebihan teknologi Solid State jika dibandingkan dengan magnetron 
adalah hemat daya, ukurannya yang kecil dan sedikit pemeliharaannya. 
Akan tetapi karena daya yang rendah maka jangkauannya pun tidak 
cukup luas. Namun dengan jangkauan yang lebih sedikit radar solid 
state X band ini mempunyai resolusi yang cukup tinggi sehingga lebih detil dalam menampilkan objek.

Radar Cuaca Vaisala WRS400 adalah salah satu instrumen penunjang pada pengamatan cuaca 
di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Kecanggihan dan kehebatan sebuah instrumen tidak dapat 
dipisahkan dari kemampuan dan kehandalan operator dalam mengoperasikan dan memelihara 
peralatan tersebut. Walaupun ada banyak kelebihan dan kekurangan, diharapkan dengan adanya 
tambahan radar cuaca ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
dalam menghasilkan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat. [mdslt]
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[EDISI VOL 4 NO 12 - DESEMBER 2021]

[EDISI VOL 4 NO 11 - NOVEMBER 2021]

W I N D C U B E  S C A N  L I D A R

W I N D  P R O F I L E R  R A D A R

Wind Profiler Radar merupakan 
Radar Doppler yang 
menggunakan antena phase 
array. Komponen utama 

perangkat keras penyusun Wind Profiler Radar 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu unit indoor dan 
unit outdoor yang dihubungkan menggunakan kabel 
sepanjang 20 m. Alat ini memberikan data kondisi 
angin dan suhu yang berada di sekitar bandara, yang secara signifikan berpengaruh kepada keselamatan 
dan efisiensi operasional take off dan landing pesawat. 

Wind Profiler Radar yang dimiliki oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah dilengkapi dengan 
AWAIRE. Sebuah perangkat lunak tambahan yang mampu mengintegrasikan keluaran dari beberapa 
sensor Wind Profiler Radar yang dipadukan dengan algoritma multidimensi dan kecerdasan buatan 
sehingga sistem mampu melakukan evaluasi secara sinergi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan 
dalam menghasilkan informasi pendukung keputusan yang dihasilkan, serta dapat memberikan peringatan 
yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu AWAIRE dapat menghasilkan 
database yang digunakan oleh pengguna untuk analisis dan prognosis parameter meteorologi yang lebih 
baik. Aplikasi ini juga memberikan peringatan adanya kejadian windshear, turbulensi, serta perubahan 
suhu dan kepadatan dari udara. [mzbint]

WindCube Scan Lidar adalah perangkat yang 
digunakan untuk mendeteksi partikel di udara 
berbasiskan cahaya (Light Detection and 
Ranging). Lidar mendeteksi jarak dan jenis 

partikel berdasarkan perubahan doppler dari radiasi laser yang 
dipancarkan dengan radiasi yang kembali dipantulkan oleh partikel 
di udara seperti debu, air hujan, aerosol dan lain sebagainya. 
Kemampuan Lidar ini dapat mengukur partikel sampai dengan 
jarak 14 km, akan tetapi biasanya untuk mendapatkan hasil yang 
lebih akurat dan sensitif jarak jangkauan dibatasi hanya sekitar 

3 km. Secara sederhana prinsip kerja Lidar adalah memancarkan gelombang cahaya (laser pulse) dan 
menerima pantulanya kembali lalu diproses dengan algoritma tertentu sehingga menghasilkan data yang 
dapat diolah oleh komputer. Data utama yang dihasilkan dari Lidar adalah untuk mengukur kecepatan 
radial dari angin dan jarak partikel di udara.

Data dari Lidar tersebut juga diintegrasikan dengan peralatan lain seperti Radar dan LLWAS guna 
meningkatkan kemampuan deteksi windshear yang bisa terjadi kapan saja, baik dalam kondisi cuaca 
signifikan maupun cuaca cerah. Dengan lebih lengkapnya sistem pengamatan cuaca, diharapkan 
keselematan penerbangan terutama di andara Soekarno-Hatta dapat lebih ditingkatkan. [mdslt]
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[EDISI VOL 4 NO 1 - JANUARI 2021]

International Collaborative SIGMET Issuance 
(CSI) didirikan pada Maret 2018, CSI 
merupakan suatu organisasi internasional yang 
menaungi beberapa negara Asia-Pasifik dalam 

memberikan pelayanan Significant Meteorological 
Information (SIGMET) di bidang penerbangan yang 

melampaui lintas batas FIR di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah negara-negara 
anggota berkoordinasi dalam penerbitan SIGMET yang harmonis dan konsisten. Dari kegiatan workshop 
ini BMKG akan melakukan koordinasi dengan BoM terkait pelaksanaan trial SIGMET coordination di antara 
dua negara. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan antara lain mengenai waktu dan durasi pelaksanaan trial, 
MWO yang akan dilibatkan, guidance yang akan digunakan, dan jenis SIGMET yang akan diujicobakan.  
[finkan]

Tangerang,(05/01) Balai Besar Wilayah II 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
telah melakukan serah terima jabatan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kepala 
Balai Besar Wilayah II. Kegiatan serah terima jabatan ini dilakukan oleh:

1. Parmin, S.Si, MM selaku Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta menyerahkan jabatan dan 
tanggungjawabnya kepada Achadi Subarkah Raharjo, S.Si

2. Achadi Subarkah Raharjo, S.Si selaku Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani menyerahkan 
jabatan dan tanggungjawabnya kepada  Sutikno SE, S.Si, M.Si. [yuli] 

Pada tanggal 18 Februari 2021, telah 
dilaksanakannya Pertemuan ke-17 
Telekonferensi Koordinasi Operational 
SIGMET (OSC) via Zoom, yang dimoderatori 

oleh Kwok Wah Chow selaku koordinator OSC. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 9 negara, yaitu Singapura, 
Indonesia, Jepang, Hongkong, Vietnam, Australia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Agenda rapat yang 
dibahas adalah mengenai konsep notulensi dari pertemuan yang lalu pada OSC ke-16 yang dilaksanakan 
pada tanggal 20 November 2019. Telaah cuaca dari bulan Desember 2020 hingga Februari 2021, dan 
prakiraan cuaca dari bulan Maret hingga Mei 2021 juga menjadi topik yang dibahas. [donny]

CSI WORKSHOP

SERAH TERIMA JABATAN DI 
LINGKUNGAN BALAI BESAR 

WILAYAH II BMKG

PERTEMUAN KE-17 
TELEKONFERENSI OSC

[EDISI VOL 4 NO 2 - FEBRUARI 2021]
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SHARING KNOWLEDGE

SOSIALISASI STANDARDISASI DAN 
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015

AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015
[EDISI VOL 4 NO 3 - MARET 2021]

Hari Selasa pada tanggal 9 Maret 2021 via 
platform zoom meeting, kegiatan sharing 
knowledge yang diperuntukkan untuk seluruh 
pegawai Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta diadakan. Penyampaian dilakukan dalam waktu 
sekitar 120 menit dimoderatori oleh Wisnu Karya Sanjaya 

selaku Koordinator Kelompok Analisa dan Ramalan. Sesi pertama dimulai dengan presentasi tesis dari 
Mochammad Donny Anggoro setelah menyelesaikan pendidikan magister jurusan Response to Climate 
Change di Korea Selatan. Sesi kedua dilanjutkan oleh Ai Nuryani, membahas tentang service excellence. 
Memberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan / atau melampaui harapan / keinginan pelanggan 
merupakan definisi dari service excellence. [donny]

Pada Tanggal 30 dan 31 Maret 2021, Stasiun 
Meteorologi Klas I Soekarno-Hatta telah 
mengadakan Sosialisasi Standarisasi dan 
Pelatihan Internal Audit ISO 9001:2015 yang 

dilaksanakana di Hotel Mercure PIK Jakarta. Pada hari 
pertama diadakan Sosialisasi Standarisasi Pelaksanaan ISO 
9001:2015 yang diikuti sebanyak 31 peserta yang merupakan 
perwakilan pegawai dari tiap seksi yaitu Seksi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Observasi dan Seksi Data 
dan Informasi. Pada hari kedua dilanjutkan dengan pelatihan internal audit mutu ISO 9001:2015 yang 
diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari 7 orang manajemen representatif, 12 orang auditor dan 6 orang 
calon auditor. [ai]

Tangerang (8/4) Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta  
telah  melakukan audit internal dimana kegiatan 
ini merupakan proses pengecekan secara Internal 
yang dilakukan oleh Tim Internal Auditor yang sudah 

mendapatkan Pelatihan/ Training Mengenai Internal Audit ISO 
9001:2015. Internal Audit ISO 9001:2015 ini adalah bagian 

dari Pengecekan dalam siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) artinya bahwa pengecekan dari mulai kita 
membangun dan merencanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta, dan sampai penerapan dan evaluasi Sistem Manajemen Mutu tersebut. [yuli]
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[EDISI VOL 4 NO 4 - APRIL 2021]

VAKSINASI COVID0-19

AUDIT NAVIGASI PENERGANGAN

FGD BMKG “PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN 
MENGHADAPI BENCANA”

Tangerang (30/4) Kepala Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno Hatta bersama pegawai dan 
PPNPN mengikuti kegiatan Vaksinasi Covid-19 
tahap II yang dilakukan di Kantor Pusat Perum 

LPPNPI Tangerang. Dan sebelumnya telah dilakukan vaksin 
tahap I pada Hari Kamis-Jumat, 8-9 April 2021 ditempat yang 
sama. Semua peserta yang akan divaksin mengisi form yang telah disiapkan oleh panitia dimana form 
tersebut tentang penilaian kondisi kesehatan yang bersangkutan.  Setelah mengisi form tersebut peserta 
menunggu gilirannya untuk dicek kembali datanya kemudian para peserta diperiksa langsung kondisi 
kesehatan oleh dokter. Dan hanya peserta yang memenuhi persyaratan yang akan divaksin. Kegiatan ini 
berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. 

Tangerang, 13-16 April 2021 Audit Pelayanan Navigasi 
Penerbangan Bidang Meteorologi dilaksanakan di 
Stasiun Meteorologi Klas I Soekarno- Hatta. Salah 
satu dasar diadakannya audit ini adalah UU No. 

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PM 95 Tahun 2018 
sebagai pengganti PM No. 9, dan 138 Tahun 2015 dan PM 108 

Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) / Civil Aviation Safety Regulation 
(CASR) Bagian 174. Dalam pelaksanaan audit ini terdapat Protocol Question (PQ) yaitu form berisi daftar 
pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kelengkapan pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan terhadap ketentuan yang diatur pada Peraturan Keselamatan Penerbangan 
Sipil (PKPS) 174, sebanyak 47 PQ yang harus dijawab oleh Auditee. Audit ini berlangsung dengan sukses 
dan hanya terdapat satu temuan saja. [day]

Jakarta, 23 April 2021 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) bersama institusi terkait menyelenggarakan focus group 
discussion (FGD) dengan tema “Peningkatan Kesiapsiagaan 
Menghadapi Bencana”. FGD ini bertujuan untuk menggiatkan 

kembali tanggap bencana serta mengantisipasi dampak dengan langkah mitigasi yang tepat. Seperti 
kita ketahui, beberapa tahun belakangan fenomena cuaca dan iklim ekstrem dapat memicu terjadinya 
bencana hidrometeorologis. Dalam FGD kali ini juga turut hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia DR 
(HC) Megawati Soekarnoputri. Beliau menyampaikan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk 
turut aktif serta saling bahu-membahu dalam mengantisipasi ancaman bencana alam yang dapat terjadi 
kapanpun dan dimanapun. [rozi]
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AUDIT EKSTERNAL ISO 
9001:2015

TRANSFORMASI SISTEM 
PELAYANAN DATA MENUJU WBBM

[EDISI VOL 4 NO 5 - MEI 2021]

[EDISI VOL 4 NO 6 - JUNI 2021]

PERJALANAN STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA 
BERPROSES MENUJU PREDIKAT WBBM

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta selalu bekerja 
berdasarkan Undang-undang dan Standard 
operasional prosedur (SOP) yang telah di tetapkan 
guna menjaga kualitas data yang diperoleh. 

Lalu, bagaimana cara menjamin bahwa Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP? Tentu saja harus ada 
jaminan dari lembaga standarisasi Internasional yang bergerak secara independen untuk membuktikan 
bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta memang layak dan sudah bekerja sesuai dengan SOP. 
Audit eksternal Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah dilakukan pada tanggal 20 – 21 Mei 2021 
oleh PT. SGS Indonesia video conference guna menjaga protokol kesehatan. Audit dilaksaakan dengan 
wawancara, mengamati aktivitas, dan melihat dokumen sebagai bukti pendukung. [tia]

Salah satu langkah mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, 
efektif, dan efesien antara lain dengan menerapkan reformasi birokrasi. Namun beberapa 
masalah timbul sejalan dengan upaya penerapan reformasi birokrasi yaitu penyelahgunaan 
wewenang, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya pengawasan. Hal ini terbukti 

dair masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan survei Transparansi Internasional 
dengan nilai kisaran angka 2 antara tahun 2004 hingga 2007. Pemerintah dalam upayanya mewujudkan 
akuntabilitas organisasi, bebas KKN, dan pemerintahan yang bersih membangun Zona Integritas (ZI). 
Konsistensi penerapan budaya kerja oleh pegawai Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta yang berasaskan 
Profesionalitas, Efektivitas, Terpercaya, Integritas, dan Responsif atau yang disebut petir untuk membangun 
suasana kerja yang baik dan layanan yang bersih bebas serta pungli. [aldo]

Semarang (08-10/06) Tahun lalu Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta (Stamet Soetta) telah meraih 
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Peningkatan 
kualitas terus digencarkan dengan usaha selanjutnya 

yaitu mimpi bersama untuk dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 
tahun ini. Pelayanan yang semakin efektif dan efisien dituntut untuk dapat diimplementasikan sesuai 
dengan visi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yaitu pelayanan informasi Meteorologi, 
Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Objek pertama yang dituju yaitu Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani 
Semarang untuk mendiskusikan terkait operasional layanan penerbangan disana. Kunjungan disambut 
langsung oleh Kepala Stasiun, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Koordinator Observasi dan Informasi.
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PELATIHAN PERALATAN 
SERVER ATS X400

SEMARAK HUT RI KE-76

PERAN KOORDINASI BERITA 
SIGMET FIR ASIA PASIFIK 

DALAM DUNIA PENERBANGAN

Annex 3 ICAO Amandemen 79 (efektif berlaku 
sejak 5 November 2020) yang memperkenalkan 
rekomendasi bahwa kantor MWO (Meteorological 
Watch Office) harus mengkoordinasikan sebuah berita SIGMET di wilayah FIR nya dengan MWO 

yang berbatasan langsung garis batas FIR nya di sekitarnya. Sebelum Amandemen 79 ini diberlakukan, 
sebagai tanggapan terhadap hasil pertemuan dalam Rapat Divisi “Asia/Pacific Air Navigation Planning 
and Implementation Regional Group (APANPIRG) pada pasal 26/62 yang ditargetkan selesai pada tahun 
2016 yang mendiskusikan tentang “Kerjasama dan Koordinasi berita MET (Meteorology) dalam lintas 
batas FIR/ Negara”, maka sejumlah pengaturan tentang bagaimana tata cara melakukan koordinasi berita 
SIGMET telah berlangsung dari tahun 2015. [edy] [EDISI VOL 4 NO 7 - JULI 2021]

Bulan Agustus menjadi salah satu bulan yang spesial untuk 
seluruh masyarakat Indonesia, dimana terdapat momen 
bersejarah yang merupakan hasil perjuangan dari para 
pahlawan terdahulu. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 

selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 
1945 hingga saat ini. Momen dimana masyarakat Indonesia selalu 

punya cara unik tersendiri dan kreatif untuk mengisi kemerdekaan negara ini demi menghargai jasa 
para pahlawan yang telah membangun bangsa ini. Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta juga 
melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan meteorologi Automatic Weather Observing System 
(AWOS). Pelaksanaan pemeliharaan AWOS enam site dari tiga landas pacu ini dilaksanakan bersama tim 
BMKG Pusat serta mitra kerja BMKG. [dilla]

Pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2021 telah 
dilaksanakan pelatihan dan ujicoba ICAO 
Meteorological Information Exchange Model 
(IWXXM) di Stasiun Meteorolgi Kelas I 

Soekarno-Hatta yang bertempat di Gedung AMOS 725 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pelatihan dan ujicoba ini bertujuan untuk mengenalkan sistem 
IWXXM yang akan dipakai untuk operasional sehari-hari kegiatan pelayanan dan komunikasi meteorologi 
dan mencobanya apakah sudah bisa berjalan atau belum. 

Sayang sekali ujicoba sistem IWXXM pada tanggal 20 Agustus 2021 belum berhasil di Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta karena konfigurasi jaringan belum sesuai, oleh karena itu kedepannya 
akan diadakan Kembali ujicoba sampai berhasil, sehingga sistem IWXXM dapat bekerja dan berjalan 
dengan lancar. [day] [EDISI VOL 4 NO 8 - AGUSTUS 2021]
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S O S I A L I S A S I  P E N G A R U H  A N G I N 
D A L A M  D U N I A  P E N E R B A N G A N

REVIEW MEETING SSEA 
SIGMET COOEDINATION

16 ’th ANNUAL INDONESIA-U.S. 
BMKG-NOAA PARTNER WORKSHOP

Annual Indonesia - U.S. BMKG - NOAA 
Partnership Workshop" merupakan program 
kerjasama Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) Bersama National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang 
kali ini berlangsung secara online melalui Zoom Meeting dan Youtube chanel infoBMKG. Workshop ini 
diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2021yang mengusung 
tema “Sub-seasonal to Seasonal Forecast: Detecting Extreme Weather Events at Climate Scale”. Materi 
sesi pertama di isi mengenai Adopsi Agenda workshop, Rekomendasi dari workshop ke 15 tahun lalu, 
materi mengenai layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat (NWS) Pengamatan Darat dan Laut, Peranan 
Informasi Geospasial dalam mitigasi perubahan iklim.[ai]

Tanggal 8 Oktober 2021 pukul 07 UTC bertepatan 
dengan meeting 3-bulanan South-South East Asia 
(SSEA) SIGMET Coordination yang dihadiri oleh 11 
partisipan dari Hongkong Observatory, BMKG dan Meteorological Watch Office (MWO) Jakarta 

(perwakilan dari Indonesia), MWO Chennai (perwakilan dari India), dan MWO Colombo (perwakilan dari 
Srilanka). Kegiatan diawali dengan me-review pertemuan sebelumnya yang membahas tentang petunjuk 
SSEA SIGMET Coordination dengan memasukkan kriteria penerbitan SIGMET didasarkan pada survey 
yang dilaksanakan pada workshop bersama dengan seluruh MWO dan dihadiri juga oleh perwakilan dari 
International Civil Aviation Organization (ICAO), pilot dari beberapa airlines, dan Air Traffic Controller (ATC). 
[donny]

Sosialisasi Meteorologi Penerbangan tahun 2021 
kali ini memilih topik “Pengaruh Komponen Angin 
dalam Keselamatan Penerbangan”. Acara dibuka 
secara virtual oleh Deputi Meteorologi Guswanto, 

dengan didahului laporan terkait persiapan dan keseluruhan 
materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kegiatan 

tahunan kali ini merupakan inovasi terbaru Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dalam mendukung 
kenyamanan dan keselamatan penerbangan, dimana hasil kajian dari data-data yang dimiliki kemudian 
disampaikan ke seluruh stakeholder yang mempunyai peran penting dalam jalannya lalu lintas udara, 
baik dalam fase take off, en-route, dan landing. Sosialisasi ini diawali dengan materi dari Pusat 
Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat oleh Heri 
Iswanto dalam memaparkan regulasi-regulasi dan ilmu meteorologi terkait komponen angin dalam 
meteorologi penerbangan serta produk yang dihasilkan oleh Meteorological Watch Office. [donny]

[EDISI VOL 4 NO 9 - SEPTEMBER 2021]

[EDISI VOL 4 NO 10 - OKTOBER 2021]
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[EDISI VOL 4 NO 11 - NOVEMBER 2021]

F A C T O R Y  T R A I N I N G 
T D W R  D I  F I N L A N D I A

C O M I S S I O N I N G  P E R A L A T A N 
C U A C A  T D W R  D A N  L I D A R

W O R K S H O P  P E N I N G K A T A N 
K O M P E T E N S I  S D M

Bertempat di Finlandia, tanggal 12 hingga 
19 November 2021 dilaksanakan pelatihan 
dengan tema pengoperasian sistem alat baru, 
yaitu Terminal Doppler Weather Radar (TDWR), 

yang ditempatkan di ex gedung Radar Thompson di Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta Tangerang. Vaisala sebagai penyelenggara membagi kegiatan dalam 
5 topik, yaitu pengenalan perangkat keras (hardware) WRS400 dan struktur Interactive Radar Information 
System (IRIS), pemeliharaan dan kalibrasi WRS400 serta pembelajaran tentang IRIS/Radar dan Task 
Configuration, data berbasis website IRIS Focus serta visualisasi produk, IRIS/Analysis serta interpretasi 
dan konfigurasi produk, serta TDWR dan Low-level Windshear Alert System (LLWAS) wind shear alerts, 
troubleshooting-nya dan diskusi terbuka. [donny]

Tangerang – Pada tanggal 14 November 2021, Pusat 
Meteorologi Penerbangan BMKG melaksanakan 
kegiatan commissioning peralatan cuaca Terminal 
Doppler Weather Radar (TDWR) dan Light Detection 

and Ranging (LIDAR) yang terpasang di Bandara Soekarno-Hatta. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 
untuk memastikan peralatan tersebut dan sarana pendukungnya dapat berfungsi dengan baik, sehingga 
saat dioperasikan tidak ditemukan masalah. Kegiatan ini dihadiri oleh Guswanto, M.Si., Deputi Bidang 
Meteorologi BMKG, Edison Kurniawan, S.Si, M.Si., Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, 
Petrus Demon Sili, M.Si., Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BMKG, Drs. Nur Himawan, 
M.Si., QIA., auditor utama Inspektorat BMKG, Muchamat Agus Fitrianto, ST., Koordinator Bidang Informasi 
Meteorologi Penerbangan BMKG.... [tia]

Desember 2021, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
mengadakan kegiatan peningkatan  kompetensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) bertemakan “Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta Menuju Badan 

Layanan Umum” yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Desember 2021 di Hotel Mercure Ancol yang 
diikuti oleh seluruh pegawai secara bergantian. Pada hari pertama, peserta disajikan materi terkait Badan 
Layanan Umum (BLU) yang diberikan oleh Prada Banu Wicaksono dari Kementerian Keuangan. Materi 
selanjutnya menyajikan tentang pelayanan prima dimana sebuah unit kerja yang baik akan diukur dengan 
bagaimana dia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pada hari kedua, kegiatan ini 
berisikan materi Public Speaking yang selanjutnya pada kegiatan ini diberikan pelatihan kekompakan 
dengan team building yang menggunakan area outdoor dan acara ditutup dengan malam kebersamaan 
serta ramah tamah seluruh pegawai. [dila]
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INSPEKSI PERALATAN OLEH KEPALA BMKG DI STASIUN  
METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Berkenaan dengan perayaan Natal dan 
Tahun Baru 2021 Kepala Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. 
Dwikorita Karnawati melakukan inspeksi 

peralatan penunjang keselamatan penerbangan di 
Bandar Udara Soekarno Hatta. Inspeksi bertujuan untuk 
memastikan seluruh peralatan penunjang keselamatan 
penerbangan berada dalam keadaan baik. Beberapa 
peralatan penunjang ditambah pada tahun 2021 antara 
lain Automatic Weather Observing System (AWOS), 

Light Detecting and Ranging (Lidar), Terminal Doppler Weather Radar (TDWR), dan Wind Profiler. 
AWOS ditambahkan dan dioperasikan di runway III Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Dalam 
inspeksinya Prof. Dwikorita menekankan bahwa setiap penerbangan harus selalu memperhatikan kondisi 
alam khususnya meteorologi. [aldo]

[EDISI VOL 4 NO 12 - DESEMBER 2021]
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ABSTRAK

Banjir yang melanda wilayah Bandung pada 24 Desember 2020 dimasa libur natal dan tahun baru 
mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Analisa kondisi atmosfer saat kejadian Banjir perlu dilakukan 
untuk melihat penyebab terjadinya banjir. Hujan yang melanda wilayah Bandung tergolong dalam kategori 
hujan lebat. Hasil penelitian menunjukkan adanya konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Bandung 
yang menyebabkan terbentuknya awan penghasil hujan. Data satelit cuaca juga dimanfaatkan untuk 
mengetahui kondisi perawanan saat terjadinya hujan. Awan yang terbentuk meupakan awan Kumulonimbus 
dengan suhu puncak awan mencapai -70.8°C.

Kata kunci : Banjir, satelit Himawari 8, Kumulonimbus

PEMANFAATAN DATA SATELIT HIMAWARI-8 UNTUK ANALISIS
HUJAN LEBAT DI WILAYAH KOTA BANDUNG

(Studi kasus Banjir Bandung 24 Desember 2020)
Zakiah Munawaroh S.Tr 1*) Dani Irwansyah S.Tr2)

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

2)Pusmetbang BMKG, Jl Angkasa 1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

*Email : zakiaheky@gmail.com

Hujan dengan intensitas sangat lebat terjadi di wilayah Tangerang pada 23 Januari 2021. Curah hujan 
antara pukul 22.20-22.50 UTC tercatat di Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta mencapai 41 mm. 
Berdasarkan kejadian tersebut dilakukan analisis dengan memanfaatkan radar cuaca BMKG di Tangerang. 
Analisis deskriptif dilakukan dengan interpretasi produk radar cuaca CMAX, UWT, VIR, dan curah hujan 
saat kejadian. Hal ini dilakukan untuk melihat daur hidup awan dan arah pergerakan awan penyebab 
hujan sangat lebat. Nilai reflektivitas produk CMAX mencapai 58 dBZ pada pukul 22.10 UTC pada fase 
dewasa. Pergerakan awan teridentifikasi dari produk UWT menjalar dari utara wilayah Tangerang menuju 
tenggara. Hasil analisis produk citra radar menunjukkan radar cuaca mampu menggambarkan kejadian 
hujan sangat lebat dengan baik. 

Kata kunci : Hujan sangat lebat, radar cuaca

PEMANFAATAN RADAR CUACA POLARISASI TUNGGAL UNTUK
ANALISIS HUJAN SANGAT LEBAT

(Studi kasus hujan sangat lebat 23 Januari 2021)
Reyvaldo Tristyanto S.Tr 1*, Eria Wahdatun Nangimah S.Tr 1)

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email : tristyantoreyvaldo@gmail.com
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Berbagai macam metode statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi sifat hujan salah satunya 
adalah metode probabilitas yang dapat memprediksi sifat hujan satu langkah kedepan. Penulisan ini 
bertujuan untuk memperoleh hasil apakah metode probabilitas 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 
Soekarno-Hatta. Metode probabilitas memiliki nilai akurasi yang baik dan dapat dijadikan salah satu 
pertimbangan dalam memprediksi sifat hujan di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.

Kata kunci: Hujan, Probabilitas

PREDIKSI SIFAT HUJAN BULANAN
DI STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROBABILITAS
Finkan Danitasari 1,*

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: finkandanitasari@gmail.com

Bandung merupakan kota terpadat ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, dengan 
perkembangan yang pesat kota Bandung juga mengalami peningkatan bencana alam, khususnya banjir. 
Banjir merupakan salah satu contoh dampak perubahan penggunaan lahan karena adanya konversi dari 
lahan basah menjadi lahan kering yang menyebabkan kawasan tergenang. Penelitian ini bertujuan untuk 
menilai kecamatan mana di Kota Bandung yang paling rentan terhadap bencana banjir di masa mendatang, 
pengembangan strategi dan tindakan manajemen banjir, mengembangkan perangkat implementasi yang 
meliputi bidang keuangan dan penegakan hukum. Metodologi yang digunakan sebagai indicator approach 
meliputi 7 indikator yaitu flood protection index, ruang terbuka hijau (RTH), ketinggian rata-rata di atas 
permukaan laut (MSL), tingkat pencemaran sungai, jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah rumah sakit, 
dan komoditas pertanian. Langkah pemetaan model terdiri dari 9 langkah mulai dari identifikasi  bencana 
alam hingga penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Nilai yang ditetapkan dipilih dengan 0 
sebagai nilai terendah, 0,5 sebagai nilai tengah, dan 1 sebagai nilai tertinggi, kemudian semua nilai yang 

PENAKSIRAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA BANDUNG:
INDICATOR APPROACH
Mochammad Donny Anggoro 1,*

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: donny.bmkg@gmail.com
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ditetapkan untuk setiap indikator dijumlahkan untuk menghitung factor importance coefficient (FIC). Hasil 
penelitian menunjukkan kecamatan Antapami sebagai kecamatan paling rentan di Kota Bandung, diikuti 
oleh Bojongloa Kaler dan Batununggal. Manajemen bencana banjir harus diperhatikan oleh pemerintah, 
karena FIC-nya adalah yang tertinggi. Kota Bandung bagian Selatan lebih rentan daripada bagian Utara. 
Kubis cina, daun bawang, kangkung, dan terong merupakan pertanian yang paling rentan di kota bandung. 
Strategi dan tindakan pengelolaan banjir yang harus dilakukan pemerintah dalam rencana jangka panjang 
adalah membangun kolam retensi, dan dalam rencana jangka pendek adalah pelebaran saluran sungai, 
peninggian tanggul, dan pemasangan biopori. Sistem keuangan yang bermanfaat haruslah berorientasi 
bisnis dengan solusi berbasis alam, mempertimbangkan teknologi dan keberlanjutan. Di masa mendatang, 
analisis biaya-manfaat yang terkait dengan biaya kerusakan akan lebih efektif untuk menentukan kecamatan 
mana yang lebih rentan. Untuk menentukan kesimpulan yang lebih tepat, regresi linier akan menjadi salah 
satu pilihan untuk dianalisis.

Kata kunci: Banjir, FIC, Indikator

IDENTIFIKASI HUJAN ES DI KOTA BEKASI
MENGGUNAKAN DATA RADAR CUACA DOPPLER

(STUDI KASUS 14 APRIL 2021)
Muhammad Hidayat 1,*

1)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). Metode ini berdasarkan dua parameter, yaitu ketinggian pada 
reflectivity 45 dBZ dan ketinggian freezing level atau ketinggian pada suhu 0 °C yang selisihnya kemudian 
dikonversi kedalam persen. Berdasarkan pengamatan radar cuaca dengan menghitung reflectivity 
maksimumnya dan nilai POH pada kejadian hujan es didapatkan nilai yang menyatakan adanya awan 
Kumulonimbus dan hujan es di kota Bekasi terjadi dari jam 07.30 UTC sampai dengan jam 08.10 UTC

Kata kunci: Hujan Es, Kumulonimbus, POH
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ABSTRAK

ABSTRAK
Fenomena angin kencang terjadi di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada tanggal 01 
Juli 2021 dengan durasi singkat. Ketinggian lapisan beku (freezing level) dari analisis data Radiosounding 
pukul 00 UTC bernilai 4.504 m masuk dalam kategori lebih rendah berdasarkan data klimatologi freezing 
level 10 tahun periode bulan yang sama. Analisis wet bulb zero (WB0) pada pukul 00 UTC di ketinggian 
14.777 feet atau sekitar 593 hPa atau 4.504 m dibawah kategori berdasarkan data klimatologi 10 tahun. 
Ketinggian lapisan pembentukan es pada isotherm -10⁰C dan isotherm -30⁰C pada pukul 00 UTC 6.375 
m dan 9.485 m. Analisis data radar doppler C-Band menunjukan nilai reflektivitas ≥50 dBz membentang 
hingga ketinggian 0,0 s/d 6,8 km dan ketinggian puncak awan membentang hingga ketinggian 13 km, pada 
produk SRV radial velocity terlihat di elevasi 0,5° terdeteksi nilai inbound >20 m/s (>40 kt) pukul 05.54 
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.

ANALISIS ATMOSFER SAAT HUJAN ES DAN ANGIN KENCANG
(STUDI KASUS TANGGAL 1 JULI 2021)

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

Indonesia yang terletak di wilayah tropis meyebabkan kawasan Indonesia berpotensi kecil terkena dampak 
langsung dari siklon tropis. Akan tetapi, dalam waktu 10 tahun terakhir sejumlah fenomena siklon tropis 
pernah terjadi di wilayah 0° hingga 10° LS dan menyebabkan cuaca signifikan di wilayah Benua Maritim 
Indonesia. Siklon tropis tersebut yakni siklon tropis Durga (2008), Kirrily (2009), Anggrek (2010), Bakung 
(2014), Cempaka (2017), Dahlia (2017) dan Flamboyan (2018). Analisis dinamika atmosfer saat terjadinya 
siklon tropis perlu dilakukan untuk mendapatkan karakteristik pertumbuhan siklon tropis di Benua Maritim 
Indonesia (BMI). Data yang digunakan berupa data reanalysis dari European Center for Medium Range 
Weather Forecasting (ECMWF) meliputi angin, vortisitas, divergensi, kecepatan vertikal, mean sea level 
pressure dan transpor uap air dengan resolusi 0,125° x 0,125°, serta didukung data vertical shear dari 
Cooporative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS) dan data Sea Surface Temperature 
(SST) dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Hasil penelitian menunjukkan 
parameter pendukung pertumbuhan siklon tropis seperti SST mencapai lebih dari 27 °C, tekanan terendah 
mencapai 984 mb, kecepatan angin maksimum mencapai 70 knot, vortisitas bernilai antara -20x10-5 /s 
hingga -8x10-5 /s, kecepatan vertikal bernilai antara -1,5 Pa/s hingga -0,2 Pa/s, vertical shear bernilai 
antara 5 hingga 25 knot, transpor uap air berkisar antara 1700 hingga 2400 kg/ms-1.

Kata kunci : Siklon tropis, Transpor uap air, Benua Maritim Indonesia (BMI)

DINAMIKA ATMOSFER DAN TRANSPOR UAP AIR
PEMBENTUKAN SIKLON TROPIS DI BENUA MARITIM INDONESIA

Rahmatia Dewi Ariyanti1*, Muclishin Pramono Guntur Waseso2*
1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Tangerang

2)Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Kemayoran

*Email: rahmatiadewi95@gmail.com
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Indonesia berdasarkan letak geografis memiliki dua musim. Namun seiring perkembangan pemahaman 
terdapat periode peralihan musim yang cukup menjadi perhatian dikarenakan terjadi fenomena-fenomena 
cuaca ekstrim. Fenomena cuaca seperti hujan (presipitasi) menjadi komponen penting dalam informasi 
penerbangan. Salah satu faktor terjadinya hujan adalah labilitas udara di wilayah tersebut. Labilitas udara 
yang mempengaruhi kondisi hujan dapat diwakilkan oleh K Index, Lifted Index, Showalter Index, dan 
Toal-total Index. Fokus waktu penelitian terbatas pada periode peralihan bulan September, Oktober, dan 
November dengan menggunakan data lima tahun terakhir. Metode yang digunakan adalah klasifikasi 
data mining menggunakan aplikasi WEKA. Algoritma klasifikasi yang dipilih dalam aplikasi tersebut, yaitu 
simple logistic, JRip, dan J48. Indeks lablitas udara digunakan sebagai variabel prediktor dan fenomena 
hujan sebagai variabel respon. Hasil penelitian menunjukkan metode algoritma klasifikasi simple logistic 
memiliki akurasi tertinggi pada indeks KI. Metode algoritma JRip memiliki akurasi tertinggi pada indeks 
LI. Sedangkan metode algoritma J48 memiliki akurasi tertinggi pada indeks TT. Kemudian dilakukan 
kombinasi variabel prediktor empat indeks LI, KI, SI, dan TT diperoleh hasil ketiga metode algoritma 
tersebut memiliki nilai akurasi sama-sama di atas 75%.

Kata kunci : Hujan, Labilitas Udara, Data Mining

Kajian Potensi Hujan Menggunakan Data Indeks Labilitas
Udara pada September Oktober November

Muhammad Fachrurrozi1,* Nur Fadilah Safaruddin2

1,2 )Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: muhammadfachrurrozi13@gmail.com

Kejadian hujan sangat lebat tidak hanya berpotensi pada musim hujan, namun juga berpotensi terjadi pada 
musim kemarau maupun peralihan. Hujan termasuk penyebab utama hidrometeorologi. hujan sangat 
lebat terjadi pada 9 Agustus 2021 di wilayah Tangerang. Hujan yang turun dalam waktu singkat tersebut 
termasuk dalam kriteria hujan sangat lebat dimana curah hujan tertakar mencapai 50 mm per jam. Analisis 
diperlukan untuk memahami kondisi atmosfer selama hujan berlangsung. Data model global ECMWF yang 
terdiri dari angin, kelembapan, vertical velocity, dan divergensi menunjukkan kondisi atmosfer yang labil 
sebelum dan selama hujan lebat berlangsung. Citra radar hasil keluaran produk CMAX memperlihatkan 
awan termasuk jenis awan konvektif dengan nilai reflektivitas mencapai 43 dBZ.

Kata kunci : ECMWF, citra radar, hujan sangat lebat

ANALISIS ATMOSFER PADA SAAT KEJADIAN HUJAN SANGAT LEBAT
(STUDI KASUS TANGGAL 9 AGUSTUS 2021)

Reyvaldo Tristyanto1* ,Eria Wahdatun Nangimah2

1,2)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: trisyantoreyvaldo@gmail.com
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi kebencanaan yang relatif tinggi, salah 
satunya yaitu angin kencang. Pada tanggal 21 September 2021 telah terjadi angin kencang disertai hujan 
lebat di wilayah Depok Jawa Barat, Dinas pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) 
Kota Depok mencatat ada lebih dari 10 rumah dan beberapa bangunan lain yang mengalami kerusakan 
akibat bencana angin kencang yang melanda wilayah setempat pada Selasa (21/09) pukul 17.30 WIB 
lokasi terdampak berada di kecamatan Sukmajaya, kecamatan Pancoran Mas, kecamatan Beji dan 
kecamatan Limo. Data yang digunakan adalah data analisis cuaca harian, data citra radar Tangerang dan 
citra satelit dengan menganalisis tiap unsur meteorologi, dari interpretasi citra radar dan satelit didapat 
bahwa pertumbuhan awan Kumulonimbus di wilayah Depok menyebabkan hembusan angin yang sangat 
kuat yang dapat menimbulkan kerusakan di area yang di lewatinya. data radar dan satelit mengindikasikan 
bahwa awan konvektif jenis Kumulonimbus tersebut memiliki ketinggian dibawah 5.0 km dengan suhu 
puncak awan -60º C.

Kata kunci: Angin kencang, Depok, awan Kumulonimbus
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ANALISIS KONDISI ATMOSFER PADA SAAT KEJADIAN ANGIN KENCANG DI 
DEPOK, JAWA BARAT

(STUDI KASUS TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021)
Teguh Murbiantoro 1,*

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: teguhmoer@gmail.com

Hujan merupakan salah satu fenomena cuaca yang sangat berpengaruh bagi keselamatan penerbangan. 
Prakiraan hujan menjadi informasi yang penting mengingat dampaknya dalam proses take off dan landing 
pesawat seperti landasan pacu yang menjadi basah dan licin serta jarak pandang yang menurun. Regresi 
linier digunakan untuk mencari persamaan dalam membuat prediksi curah hujan bulanan di Bandara 
Soekarno-Hatta dengan melibatkan predictor CAPE, Total Precipitable Water (TPW) dan Suhu udara (T). 
Hasil analisis menunjukkan prediksi total hujan bulanan tahun 2011 di stasiun meteorologi Soekarno-Hatta 
Cengkareng dengan menggunakan prediktor CAPE dan TPW memiliki nilai prediksi yang cukup baik pada 
bulan Desember, menggunakan TPW dan T nilai prediksi cukup baik pada bulan Maret, dan menggunakan 
CAPE, TPW, dan T nilai prediksi cukup baik pada bulan Februari. Nilai CAPE masih sulit menjadi prediktor 
curah hujan karena nilai korelasinya yang cukup kecil, sedangkan TPW dengan nilai korelasi yang tinggi 
berpotensi menjadi prediktor curah hujan dengan menghubungkan dengan parameter cuaca lainnya.

Kata kunci : Hujan bulanan, Regresi Linier, CAPE, TPW, Suhu udara

PEMANFAATAN DATA CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY, 
TOTAL PRECIPITABLE WATER, DAN SUHU UDARA UNTUK SIMULASI 

PRAKIRAAN TOTAL HUJAN BULANAN DI CENGKARENG
Zakiah Munawaroh S.Tr 1) Dani Irwansyah S.Tr2)

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
2) Pusmetbang BMKG, Jl Angkasa 1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

*Email : zakiaheky@gmail.com



32 KALEIDOSKOP 2021ISSN 2684-7299

[E
D

IS
I 

VO
L 

4 
N

O
 1

2 
- D

ES
EM

BE
R 

20
21

]

ABSTRAK

Low level wind shear (LLWS) merupakan perubahan kecepatan dan/atau arah angin yang terjadi pada 
ketinggian di bawah 1600 feet atau 500 m. 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 dapat berkurang secara tiba-tiba. Pada tanggal 16 Desember 
2021 pukul 06.55 UTC terjadi LLWS di Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan data dari AIREP dan 
Wind Shear Warning dari Forecaster. LLWS terdeteksi oleh TDWR dan LIDAR. Analisis menggunakan 
produk PPI TDWR, SHEAR TDWR, WARN SHEAR TDWR, SHEAR LIDAR, dan WARN SHEAR LIDAR, 
memperlihatkan LLWS disebabkan oleh downburst yang dihasilkan dari awan konvektif yang berada di 
aerodrome.

Kata kunci: wind shear, TDWR, LIDAR

PEMANFAATAN TDWR DAN LIDAR DALAM SIMULASI LOW LEVEL
WIND SHEAR DI BANDARA SOEKARNO-HATTA

(STUDI KASUS 16 DESEMBER 2021)
Eria Wahdatun Nangimah1*), Reyvaldo Tristyanto2)

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