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Corona dan Musim Hujan

Pada bulan Februari 2020 ini kita dikejutkan 
dengan berita virus Covid 19 atau yang biasa 
disebut Corona yang telah memasuki wilayah 
Indonesia. Hal ini membuat masyarakat mulai 
panik dan ditambah dengan banjir yang masih 
terjadi diakibatkan dengan oleh peningkatan curah 
hujan pada bulan ini. Masyarakat dihimbau untuk 
lebih menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh 
agar tidak mudah terserang penyakit-penyakit 
yang timbul pada musim hujan.

Edisi kali ini Tim MetAero menyajikan profil cuaca 
bulan Februari dan prakiraan bulan Maret. Pada 
Aerowatch dilaporkan terjadinya peningkatan 
curah hujan jika dibandingkan dengan bulan 
Januari lalu. Hal ini menandakan bahwa musim 
hujan sudah memasuki puncaknya. Bahkan hujan 
bulan februari ini dikategorikan termasuk kedalam 
ekstrem. Diharapkan pada akhir bulan selanjutnya 
akan terjadi penurunan intensitas curah hujan. 
Informasi lebih lengkap dapat dibaca di Aerowatch, 
Aerocom, dan Cuaca Ekstrem.

Selain itu Tim MetAero juga meliput beberapa 
kegiatan yang terjadi di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta, seperti koordinasi sigmet 
antar MWO se-Asia Selatan dan Asia Tenggara. 
Ditambah dengan adanya uji coba pengiriman data 
OPMET dengan format IWXXM yang dilakukan di 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai pilot 
projeknya. Aerotech kali ini kami mengenalkan 
teknologi Fiber Optik bagi pembaca. Semoga 
informasi yang kami berikan dapat menambah 
wawasan dan berguna untuk para pembaca.
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PROFIL PARAMETER CUACA DAN
AERODROME CLIMATOLOGY SUMMMARY

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Bulan Februari adalah rangkaian terakhir 

dari triwulan kondisi normal puncak 
musim hujan yang terjadi di Indonesia. 
Namun demikian, perkembangan 

kondisi cuaca saat ini semakin kompleks. Jumlah 
curah hujan tercatat pada bulan Februari menjadi 
salah satu yang tertinggi dalam satu dekade 
terakhir, yaitu 538.9 mm. Hal ini mengakibatkan 
banjir di beberapa wilayah Jakarta dan Tangerang. 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) melalui observasi pola iklim dan analisis 
dinamika atmosfer menyatakan bahwa kondisi ini 
masih berpotensi terjadi secara fluktuatif hingga 
pertengahan bulan April. Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta menyajikan data kondisi normal 
cuaca bandara (selama 10 tahun) dalam bentuk 
Aerodrome Climatological Summary dan juga 
melaporkan kondisi profil parameter cuaca setiap 
bulannya. Dengan harapan dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang 
berkaitan.

1.   ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Februari 
2020 menunjukkan dominasi angin cukup bervariasi 
dari segi arah, mulai dari barat daya hingga utara, 
kemudian kecepatan angin juga bervariasi dari 
terendah hingga 17 knot. Bulan Februari masih 
dalam kondisi musim hujan, dimana angin yang 
berhembus masih didominasi oleh angin baratan. 
Angin maksimum didominasi dari arah Barat Laut. 
Berikut adalah gambar profil arah dan kecepatan 

angin bulan Februari 2020 Kondisi umum temperatur 
udara bulan Maret selama 10 tahun terakhir di 

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Februari 2020

Selanjutnya disajikan  Aerodrome Climatological 
Summary (ACS) arah dan kecepatan angin bulan 
Maret selama 10 tahun (2010 – 2019). Data ACS ini 
dapat dijadikan acuan untuk kegiatan take-off and 
landing selama bulan Maret 2020. Gambar ACS arah 
dan kecepatan angin bulan Maret memperlihatkan 
Angin dominan bertiup dari arah Barat Daya dan 
Barat dengan kecepatan bervariasi dari calm 
hingga lebih dari 21 knots. Meningkatnya variasi 
angin baratan diikuti peningkatan kecepatan angin 
dari arah baratan menandakan pada bulan Maret 
Monsun Asia masih aktif. Berdasarkan kondisi 
tersebut perlu diwaspadai peluang terjadinya 
angin kencang selama bulan Maret yang dapat 
membahayakan take off and landing. Angin dengan 
arah  tegak lurus landasan (cross wind) memiliki 
persentase kejadian sebesar 17% pada bulan Maret 
10 tahun terakhir.Oleh karena itu para pengguna 
informasi penerbangan juga diharapkan tetap 
waspada terhadap adanya crosswind maupun 
tailwind. Berikut adalah gambar ACS bulan Maret 
selama 10 tahun.
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Gambar ACS arah dan kecepatan angin bulan Maret 2010-2019

2.   VISIBILITY
Profil visibility bulan Februari 2020 menunjukkan 

kondisi visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana 
mencapai maksimum rata-rata pada siang hari. 
Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan ini, yaitu 
6.5 km. Kemudian kondisi nilai minimum yang 
didapat saat bulan Februari yaitu 500 meter. Kondisi 
nilai minimum visibility ini dihasilkan oleh kondisi 
cuaca presipitasi atau hujan dengan intensitas 
sedang hingga lebat. Pada bulan ini kondisi visibility 
minimum tersebar merata dikarenakan hujan yang 
terjadi merata di berbagai waktu. Berikut adalah 
profil visibility harian yang terjadi pada bulan 
Februari 2020.

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Februari 2020

Gambar ACS Visibility Bulan Maret periode 2010 - 2019

3.  CURAH HUJAN
Curah hujan 1 (satu) milimeter dalam pengertian 

BMKG adalah dalam luasan satu meter persegi pada 
tempat yang datar tertampung air setinggi satu 
milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter. 
Curah hujan yang melebihi kapasitas penampungan 
suatu wilayah,dapat menyebabkan banjir yang 
sangat berdampak bagi aktivitas masyarakat luas. 
Maka dari itu, informasi cuaca sangat dibutuhkan 
untuk mengantisipasi adanya korban banjir. 
Profil curah hujan pada bulan Februari 2020 
menunjukkan  jumlah curah hujan yang cukup 
besar yaitu 538.9 mm. Distribusi curah hujan bulan 
Februari 2020 pada dasarian I (10 hari pertama) 
adalah 122.8 mm, kemudian dasarian II sebesar 
188 mm, dan semakin meningkat pada dasarian 
III dengan jumlah curah hujan sebesar 228.2 mm.  
Jumlah curah hujan ini termasuk yang cukup besar 
dalam kondisi 10 tahun terakhir. Data curah hujan 
bulan Februari berikut disandingkan dengan data 
Aerodrome Climatological Summary bulan Maret 
selama 10 tahun terakhir (2010 – 2019).

Visibility merupakan faktor penting bagi maskapai 
penerbangan untuk menentukan kegiatan take off 
dan landing pesawat. Aerodrome Climatological 
Summary (ACS)  memberikan informasi terkait 
kondisi visibility pada bulan Maret selama 10 
tahun (2010 – 2019). Informasi ini berguna untuk 
memberikan gambaran keadaan visibility pada 

bulan Maret mendatang. Berdasarkan Gambar 
berikut ini, nilai ACS visibility bulan Maret di wilayah 
bandara Soekarno –Hatta memiliki rata-rata sekitar 
7.1 km dengan nilai maksimum 20 km pada tahun 
2010 dan nilai minimum sebesar 300 meter pada 
tahun 2010 juga. Rendahnya nilai visibility dapat 
disebabkan oleh adanya kabut saat dini hari dan 
pagi hari serta hujan dengan intesitas sedang hingga 
lebat. Maka dari itu, penting bagi pengguna jasa 
meteorologi untuk mengetahui bagaimana kondisi 
cuaca di bulan Maret yang dapat mempengaruhi 
keadaan visibility. Waspada saat dini hari hingga 
pagi hari serta saat terjadi cuaca buruk karena 
visibility dapat menurun secara signifikan.
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Gambar Profil Curah Hujan Bulan Februari 2020 dan ACS Maret 2010-
2019

4.  TEMPERATUR UDARA
Profil temperatur udara bulan Februari 2020 

menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 27,2 0 C. Nilai 
maksimum temperatur udara yang terjadi di bulan 
ini, yaitu 33,9 0 C. Kemudian nilai temperatur udara 
minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 23,7 0 C. 
Kondisi temperatur udara dipengaruhi gerak semu 
matahari serta kondisi lokal dari masing-masing 
wilayah. Pada bulan Februari, posisi matahari sudah 
bergerak menuju equator dari belahan bumi selatan 
(BBS) sehingga akan juga mempengaruhi rata-rata 
temperatur udara yang terjadi. Berikut adalah profil 
temperatur udara bulan Februari 2020

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan Februari 2020

bandara Soekarno-Hatta digambarkan dalam 
Aerodrome Climatoogical Summary. Berdasarkan 
grafik berikut, terlihat data temperatur udara di 
Bandara Soekarno-Hatta dengan nilai rata-rata 
temperatur udara bulan Maret sebesar 27.5 0C, 
kemudian nilai maksimum mencapai 35.2 0C di 
tahun 2013 dan 2018, serta temperatur minimum 
mencapai 21.4 0C di tahun 2019. Nilai temperatur 
udara ini dipengaruhi oleh gerak semu matahari, 
dimana pada bulan Maret, matahari bergerak 
menuju ke equator sehingga temperatur udara 
maksimum di bandara Soekarno-Hatta lebih tinggi 
dari ACS bulan Februari, sedangkan untuk rata-rata 
temperatur udaranya masih cenderung stabil di 
angka 27,5 0C. Berikut adalah grafik ACS temperatur 
udara bulan Maret

 Aerodrome Climatological Summary bulan 
Maret menunjukkan nilai rata-rata jumlah curah 
hujan bulan Maret selama 10 tahun terakhir sebesar 
167.8 mm. Bulan Maret merupakan periode musim 
transisi atau pancaroba, namun karena bulan Maret 
juga merupakan bulan transisi yang paling dekat 
dengan musim penghujan sehingga curah hujannya 
masih cukup besar akibat pengaruh monsun Asia 
yang masih aktif. Berikut adalah grafik sebaran 
curah hujan pada bulan Februari dan curah hujan 
bulan Maret 10 tahun terakhir

5.  TEKANAN UDARA
Kondisi tekanan udara tidak jauh berbeda 

dengan temperatur udara karena dipengaruhi oleh 
gerak semu matahari. Kondisi tekanan udara ini 
berbanding terbalik dengan kondisi temperatur 
udara, dimana apabila temperatur udara mencapai 
nilai yang maksimum, maka tekanan udara akan 
menghasilkan nilai yang minimum. Profil tekanan 
udara bulan Februari 2020 menunjukkan nilai rata-
rata tekanan udara pada bulan ini adalah 1011.0 
mb. Adapun nilai maksimum yang terjadi pada 
bulan ini adalah sebesar 1014.6 mb sedangkan nilai 
minimum yang tercatat pada bulan Februari adalah 
1006.8 mb. Berikut adalah grafik profil tekanan 
udara bulan Februari 2020.

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Maret 2010 - 2019
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Gambar Profil Tekanan Udara bulan Februari 2020

Selanjutnya adalah Aerodrome Climatological 
Summary (ACS) Tekanan Udara selama 10 tahun 
terakhir (tahu n 2010-2019). Berdasarkan grafik 
tersebut, terlihat rata-rata tekanan udara sebesar 
1008.8 mb, dengan nilai tekanan maksimum 
mencapai 1015.0 mb pada tahun 2010, serta 
tekanan minimum mencapai 1002.2 mb pada tahun 
2011. Bervariasinya nilai tekanan ini dipengaruhi 
oleh temperatur udara di sekitarnya. Semakin 
tinggi temperatur udara, maka tekanan udara akan 
semakin rendah dan pembentukan awan akan 
semakin aktif karena didukung penguapan yang 
tinggi. Maka dari itu, penting bagi pengguna jasa 
meteorologi termasuk maskapai penerbangan untuk 
mengetahui tekanan udara di suatu tempat pada 
suatu waktu. Berikut adalah grafik ACS tekanan 
udara bulan Maret selama 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Tekanan Udara bulan Maret periode 2010-2019

6.  KELEMBAPAN UDARA
Profil kelembapan udara bulan Februari 2020 

menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
adalah 84%. Nilai rata-rata kelembapan udara 
maksimum adalah 95% sedangkan kelembapan 

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Februari 2020

Berikutnya disajikan Aerodrome Climatological 
Summary (ACS) kelembapan udara selama 
10 tahun terakhir. Nilai kelembapan udara 
menunjukkan seberapa banyak kandungan uap air 
yang ada dalam parsel udara di wilayah tersebut. 
Aerodrome Climatological Summary (ACS) untuk 
parameter kelembapan udara selama 10 tahun 
terakhir ini menunjukkan nilai rata-rata kelembapan 
udara sebesar 80.6%, kemudian nilai maksimum 
mencapai 99% pada tahun 2010 an 2014. Untuk 
nilai minimum kelembapan udara mencapai 43 % 
pada tahun 2018. 

Gambar ACS Kelembapan Udara bulan Maret 2010-2019

udara minimum rata-rata adalah 69%. Nilai 
kelembapan udara menunjukkan kandungan uap 
air yang termuat dalam sebuah parsel udara di 
suatu wilayah. Pada bulan Februari kondisi angin 
masih didominasi angin baratan artinya monsun 
yang aktif yaitu monsun Asia. Angin baratan ini 
umunnya membawa udara dengan kandungan 
uap air yang besar (udara basah), sehingga akan 
berpotensi menghasilkan presipitasi yang nantinya 
juga mempengaruhi nilai kelembapan udara. Berikut 
adalah profil kelembapan udara bulan Februari 2020
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7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 
PENERBANGAN

Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 
udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 
tertentu. Dalam dunia penerbangan kondisi cuaca 
merupakan hal yang sangat penting diketahui 
untuk kegiatan take-off dan landing serta dapat 
menunjang informasi pada saat kondisi en-route. 
Berikut adalah rangkuman kondisi cuaca yang 
mempengaruhi penerbangan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan Februari 
2020

TGL PAGI HARI 
(06.00-11.00 WIB)

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)

MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)

RAIN 
(mm)

1 TSRA -RA HZ -RA 11.4
2 -RA -RA - -RA 5.3
3 TSRA -TSRA - -RA 25.9
4 -RA -RA HZ BR 19.7
5 HZ - -RA HZ 0
6 -RA -RA -RA BR 0.5
7 HZ -RA HZ TSRA 39.8
8 RA - -TSRA HZ 9.1
9 HZ -TSRA HZ - 11.0
10 - - - HZ 0
11 HZ - - HZ 0
12 - - - HZ 0
13 TS VCTS VCTS HZ 0
14 HZ -RA HZ BR 1.6
15 HZ - HZ HZ 0
16 HZ TSRA -RA - 57.9
17 HZ TSRA BR -RA 41.5
18 HZ - TSRA HZ 1.0
19 -RA VCTS TSRA -RA 34.4
20 -RA VCTS TSRA BR 51.6
21 HZ TSRA HZ TSRA 39.1
22 - - SH -RA 9.6
23 - - -RA HZ 0.3
24 -RA - TSRA -RA 99.6
25 -RA - - HZ 3.5
26 HZ - HZ TSRA 40.0
27 -RA - HZ -TSRA 8.3
28 -RA - TS HZ 0.2
29 -TSRA - VCTS -RA 27.6

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Februaroi 2020

Dari tabel kondisi cuaca di bawah ini menunjukkan 
presipitasi atau hujan masih yang paling dominan 
dikarenakan monsun Asia yang membawa udara 
basah masih aktif melewati wilayah Indonesia 
sehingga diharapkan menjadi kewaspadaan baik dari 
pengguna cuaca penerbangan sebagai keselamatan 
transportasi penerbangan maupun masyarakat luas 
pada umumya. [rozi,eria]
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PRAKIRA AN CUACA BULAN MARET 2020
Salah satu indikator yang mempengaruhi 

kondisi cuaca di Indonesia umumnya dan 
di wilayah Bandar Udara Internasional 
Soekarno-Hatta khususnya adalah 

interaksi antara atmosfer dan laut. Terutama suhu 
muka laut, yaitu apakah ada perubahan suhu 
muka laut terhadap keadaan normalnya, terutama 
di Samudera Pasifik. Pertama kita akan melihat 
keadaan suhu muka laut di Samudera Pasifik,  yaitu 
daerah yang dinamakan NINO 3.4 dimana kita dapat 
mendeteksi apakah tercapai suatu nilai yang akan 
menyebabkan terjadinya  fenomena cuaca yang kita 

Gambar Daerah NINO 3.4

Untuk melihat apakah terjadi kejadian La Nina 
atau El Nino maka kita melihat nilai anomali dari 
suhu muka laut daerah NINO 3.4, apabila nilainya 
< -0,8 maka kejadian La Nina, apabila nilainya 
>+0,8 maka El Nino yang terjadi.

Kondisi netral diprakirakan akan terjadi 
sepanjang bulan Maret 2020 menurut pengolahan 
model prakiraan cuaca, semua model menunjukkan 
kondisi netral.

sebut La Nina dan El Nino, juga nilai dari Southern 
Oscillation Index , dan terakhir melihat pergerakan 
dari Madden – Julian Oscillation.
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Gambar Indeks Osilasi Selatan rata-rata 30 harian

Kesimpulan 
Nilai terakhir NINO 3.4 pada  tanggal 16 Februari 

2020 adalah +0,3 dan dengan melihat semua data 
model yang memprakirakan bahwa pada bulan 
Maret 2020 nilai NINO 3.4 berada pada kondisi 
netral dan juga dengan melihat nilai SOI pada bulan 
Februari 2020 berada pada kondisi netral maka pada 
bulan Maret 2020 diprakirakan El Nino Southern 
Oscillation tidak akan  berpengaruh di wilayah 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Sedangkan kalau kita melihat pergerakan MJO, 
yang terakhir pada tanggal 28 Februari 2020 berada 
di fase lemah dan diprakirakan akan menuju ke fase 
4 (Maritim Kontinen) pada awal bulan Maret 2020. 

Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari 
semua data diatas adalah bahwa pada bulan Maret 
2020 diprakirakan curah hujan di wilayah Bandar 
Udara Internasional Soekarno-Hatta akan berada 
pada kondisi normal, dengan peringatan dini pada 
pekan pertama bulan Maret 2020 di wilayah Bandar 
Udara Internasional Soekarno-Hatta akan terjadi 
hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang. 
[hdyt] 

Madden - Julian Oscillation (MJO)

Data terakhir pergerakan MJO pada tanggal 28 
Februari 2020 MJO berada di fase lemah

Gambar Pergerakan MJO

Gambar Prakiraan bulan Maret 2020 dari Model untuk nilai anomali 
Suhu Muka Laut NINO 3.4

Sedangkan pada nilai Southern Oscillation Index 
rata-rata 30 hari, sampai dengan tanggal 29 Februari 
2020 menunjukkan nilai -1,7 yang mengindikasikan 
kondisi netral. Southern Oscillation Index adalah 
perbedaan tekanan udara antara Darwin dan Tahiti, 
apabila nilainya >+7,0 maka mengindikasikan La 
Nina sedangkan <-7,0 mengindikasikan El Nino.
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Cuaca 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-
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.

 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 )

Sedangkan menurut Ali (2017) dalam 
penelitiannya, terjadinya QLCS di Indonesia dapat 
menyebabkan angin kencang. Pengamatan dengan 
radar cuaca BMKG Tangerang memperlihatkan QLCS 
terbentuk pada 11 November memiliki durasi hidup 
selama 1,5 jam. Pada AWS (Automatic Weather 
Station) TMII tercatat angin berhembus dengan 
kecepatan 38,5 knots yang termasuk dalam  kriteria 
angin kencang. Hal ini menunjukkan meskipun 
masa hidup QLCS tidak terlalu lama atau kurang 
dari 6 jam, namun dapat menimbulkan dampak 
yang signifikan di Indonesia. 

QLSC terbentuk dari proses konvektif dari 
pemanasan pada permukaan. Hal ini terlihat dari 
pertumbuhan awan secara vertikal yang terjadi 
dalam waktu yang singkat. Ketika atmosfer berada 
dalam kondisi labil dan lembap dapat menyebabkan 
terbentuknya awan konvektif yang tinggi. Selain 
hujan lebat dan angin kencang, awan tersebut 
mampu menghasilkan hentakan angin ke atas atau 
updraft yang kuat. Proses terbentuknya QLCS dapat 
dipantau menggunakan radar cuaca. Pada proses 
inisiasi atau permulaan QLCS terlihat dari nilai 
reflektifitas sebesar lebih dari 30 dBZ. Sedangkan 
pada proses peluruhan terlihat dari nilai reflektifitas 
kurang dari 30 dBZ. Luasan area pertumbuhan 
QLCS mencapai 6 km2 dengan bentuk memanjang 
dimana perbandingan antara panjang dan lebar 
sebesar 5:1. 
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Menurut Bluestain dan Jain (1985), proses 
pembentukannya terdiri dari 4 jenis antara lain 
broken line formation, back building formation, 
broken areal formation, dan embeded areal 
formation. Pola broken line formation terlihat dari 
awan yang pada awalnya terpisah dan kemudian 
berkembang hingga membentuk seperti garis. 
Sedangkan pada pola back building formation 
dimulai dengan pertumbuhan awan sel tunggal 
yang besar diikuti dengan sel baru yang tumbuh. Sel 
baru terus tumbuh dan berkembang hingga bersatu 
dengan sel lama membentuk pola linier. Pada 
pola broken areal formation  terbentuk dari sel-sel 
awan yang tak beraturan yang berkembang hingga 
membentuk pola garis. Sedankan pada embeded 
areal formation diawali dengan terbentuknya awan 
stratiform yang luas hingga terbentuk pola linier 
didalamnya. 

Fase evolusi QLCS terdiri dari fase cumulus, fase 
matang, dan fase peluruhan. Pada fase cumulus 
didominasi dengan updraf yang mendorong awan 
akan terus tumbuh. Lapisan es pada awan dapat 
terbentuk pada fase ini ketika tetes-tetes awan 
pada dasar naik dengan mekanisme tumbukan 
dan penggabungan yang melewati freezing level. 
Sedangkan fase matang ditandai dengan dominasi 
updraft yang berkurang. Pada fase matang pola 

Gambar Pola pembentukan sistem linear (Bluestain dan Jain, 1985)

downdraft terjadi pada awan bagian bawah. Pola 
downdraft menyebabkan terjadinya hujan, dimana 
disaat bersaman proses updraft. Updraft berperan 
dalam menyuplai uap air naik agar awan terus 
tumbuh. Fase disipasi terlihat ketika pola downdraft 
terjadi pada setengah bagian awan. Pada fase ini 
awan mulai meluruh, dimana hujan berkurang 
sampai menjadi gerimis hingga berhenti. [aldo]
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 OPTIK
Dalam 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. Setelah sampai di 
penerima, cahaya tadi diubah kembali menjadi 
sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi 
informasi. Sumber cahaya yang digunakan biasanya 
dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED.

Gambar Bagian-Bagian Fiber Optik
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Kabel fiber optik pada dasarnya terdiri dari 
beberapa bagian utama, yaitu:

• Core (inti kabel) adalah bagian yang 
mentransmisikan cahaya yang terbuat 
dari kaca atau plastik. Semakin besar 
diameter core, semakin banyak cahaya yang 
ditransmisikan ke dalam fiber.

• Cladding (selubung) merupakan bagian 
selubung optik yang mengelilingi core yang 
memantulkan gelombang cahaya kembali ke 
inti.

• Coating (pelapisan) berfungsi sebagai 
pelindung mekanis yang melindungi fiber 
optik dari kerusakan dan sekaligus sebagai 
pengkodean warna pada fiber optik. Coating 
ini biasanya terbuat dari bahan plastik elastis 
(PVC).

• Strength Member (serat penguat) berfungsi 
sebagai serat yang menguatkan bagian 
dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan 
terbuat dari bahan serat kain sejenis benang 
yang banyak dan memiliki ketahanan yang 
sangat baik.

• Outer jacket (selongsong kabel) merupakan 
lapisan terluar dan berfungsi sebagai 
pelindung bagian dalam kebel fiber optik. 
Biasanya terbuat dari bahan PVC dan terdapat 
tanda pengenal (nama pabrikan kabel, tahun 
produksi, jenis fiber optik, identitas ukuran 
kabel, dll).

Setelah memahami pengertian dan bagian fiber 
optik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa 
saja jenisnya. Fiber optik dibedakan menjadi dua 
jenis berdasarkan mode transmisinya, yaitu Fiber 
Optik Single Mode dan Fiber Optik Multi Mode. 
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 
ini:

Tabel Perbedaan Jenis Fiber Optik

Secara umum, struktur kabel fiber optik terdiri dari 
Tube dan Fiber (atau istilah umumnya dilapangan 
disebut dengan “core”). Untuk mengenali tube 
dan core memiliki warna yang berbeda-beda 
sebagai kode penomoran. Sesuai dengan standar 
Telecommunications Industry Association/
Electronics Industry Asociation TIA/EIA-598 yang 
dipakai secara internasional, digunakan 12 warna 
sebagai kode pengenal urutan fiber optik, yaitu:
Tabel Urutan Warna Fiber Optik

Gambar kode warna fiber optik

Untuk membantu menghafal urutan warna 
tersebut, biasanya menggunakan kata kunci 
“BOHCAP MEHIKUVIPITOS”. Pada setiap tube 
maksimum berisi 12 core, yang dimulai dari 
warna biru sampai dengan toska, dan setiap kabel 
maksimum berisi 12 tube, sehingga total dalam satu 
kabel maksimum berisi 144 fiber atau core.

Suatu kabel Fiber Optik dengan 12 tube dan 
setiap tube berisi 12 core, maka warna dan urutan 
core adalah sebagai berikut:

Variabel Single-Mode Multi-Mode

Diameter core 5-10 mikrometer 50; 62.5 dan 100 
mikrometer

Jenis cahaya Laser infrared LED
Jumlah pancaran 
cahaya Satu Beberapa
Jenis pancaran 
cahaya

1319 dan 1510 
nanometer

850 dan 1300 
nanometer

Jarak pancaran 
cahaya

30 – 100 
kilometer

500 meter – 2 
kilometer

Bandwidth Mencapai 10 
Gbps Mencapai 1 Gbps

Harga Cenderung lebih 
mahal

Cenderung lebih 
murah
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Gambar Diagram Warna Fiber Optik

Misalkan Anda ditanya urutan core ke 59, 
apa warna tube dan apa warna corenya? Jika 
menggunakan diagram diatas maka jawabnya 
tube berwarna abu abu dan core berwarna pink. 
Cara lain menentukan warna adalah menggunakan 
perhitungan matematis sebagai berikut :

• Tube : 59 : 12 = 4, 999 nilai diatas 4 lebih 
maka dibulatkan menjadi 5. Sehingga warna 
ke 5 adalah Abu Abu.

• Core: 59 : 12 = 4 sisa 11, maka warna ke 11 
adalah Pink.

Kemudian jika ditanya berapakah nomor tube 
dan core jika diketahui tube berwarna Merah, dan 
core berwarna orange:

• Tube: Merah adalah warna ke 7, maka 7-1=6 
dan 6 x 12 =72.

• Core: Orange adalah warna ke 2, maka core 
tersebut adalah urutan yang ke 72 + 2 = 74.

Untuk memudahkan dalam instalasi maupun 
perbaikan, seorang teknisi ataupun operator fiber 
optik harus hapal dan mengetahui kode warna 
tersebut. 

Fiber optik memiliki kelebihan tersendiri 
dibandingkan jenis kabel lainnya. Namun selain 
memiliki kelebihan, fiber optik juga memiliki 
beberapa kekurangan:

1.  Kelebihan fiber optik:

a. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi 
dengan kapasitas mencapai 10 Gbps.

b. Dapat mentransmisikan data dengan jarak 
cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat 
sinyal.

c. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik 
sehingga tahan terhadap karat.

d. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya 
sehingga tidak terganggu oleh gelombang 
elektromagnetik (minim distorsi).

f. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik, 
sehingga mencegah terjadinya kebakaran 
akibat konsleting.

g. Dari sisi keamanan, fiber optik memiliki 
kualitas tinggi dalam kinerja kerahasiaan 
dan komunikasi karena kabel ini sulit untuk 
disadap.

2.  Kekurangan fiber optik:

a. Tidak dapat dilipat dalam radius kecil 
(beberapa centimeter). 

b. Rentan terhadap kerusakan. Fiber optik 
membutuhkan perlindungan lebih banyak 
di sekitar kabel dibandingkan dengan kabel 
tembaga.

c. Biaya instalasi yang tinggi karena kabel ini 
harus dipasang oleh seorang spesialis yang 
telah dilatih dengan terampil. Disamping itu, 
diperlukan alat uji khusus yang harganya 
juga sangat mahal.

Demikianlah penjelasan lengkap seputar 
fiber optik, cara kerja serta kekurangan dan 
kelebihannya dalam dunia telekomunikasi. Meskipun 
membutuhkan biaya yang cukup menguras kantong 
untuk instalasi, namun hal ini sangat didukung oleh 
kualitas jaringan yang super cepat dan tahan lama 
yang sangat baik digunakan untuk mendukung 
komunikasi data. [mzb]
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UJI COBA PENGIRIMAN              
DATA OPMET DENGAN FORMAT 

IWXXM MELALUI AMHS

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. 

Namun seiring perkembangan zaman, dimana 
teknologi dan jaringan internet bertumbuh pesat, 
maka diperlukan format pertukaran data yang lebih 
baik, yang dapat menampung informasi yang lebih 
banyak dan dapat diolah maupun disimpan dengan 
cepat baik dan rapih.

ICAO (International Civil Aviation Organization) 
membuat sebuah solusi dengan merubah format 
pertukaran data dari format sandi TAC menjadi 
format IWXXM (ICAO Meteorological Information 
Exchange Model). Format ini mengacu pada 
format baku XML (Extensible Markup Language). 
Guidelines yang dibuat oleh ICAO pada tahun 2016 
dan sudah melalui beberapa tahapan hingga pada 

tahun 2020. Diharapkan tahun ini format IWXXM 
sudah dapat diterapkan. 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta ditunjuk 
menjadi Pilot Project IWXXM untuk pertama kali di 
Indonesia telah melakukan koordinasi-koordinasi 
guna mempersiapkan implementasi IWXXM secara 
nasional. Pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 
telah dilakukan uji coba pengiriman data OPMET 
IWXXM ke AMHS milik JATSC melalui jaringan lokal 
dan dengan metode pengiriman manual. Data 
OPMET yang dikirim berupa data Metar, Speci, Tafor, 
dan Sigmet.

Gambar. Uji Coba AMHS
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Pada percobaan pertama data yang dikirimkan 
dapat sampai dengan cepat dan diterima pada kedua 
klien. Kemudian dilakukan percobaan kedua yang 
mirip dengan percobaan yang pertama akan tetapi 
dilakukan dengan uji stress load, yaitu pengujian 
pengiriman data dalam jumlah yang banyak. Pada 
tes uji coba yang kedua cukup menggunakan waktu 
yang cukup lama sekitar 5 menit, akan tetapi data 
yang dikirim diterima semua dengan baik.

Kesimpulan dari ujicoba ini adalah data IWXXM 
dapat dikirim melalui AMHS dan diterima dengan 
baik dan lengkap. Stress load yang diuji cobakan 
juga berhasil dengan baik dan disimpulkan mampu 
menerima data OPMET yang akan dikirimkan secara 
realtime tiap saat jika nanti akan diimplementasikan. 
Selanjutnya akan dilakukan uji coba tahap II dibulan 
April untuk pertukaran data ke RODB Singapura.
[dendy]

Uji coba ini di hadiri dari berbagai stakeholder 
terkait mulai dari pejabat BMKG pusat yang diwakili 
oleh Herlina selaku Kasubid Diseminasi Informasi 
Meteorologi Penerbangan, Catur Yudhistira 
Inspektur Navigasi Penerbangan, dan dari JATSC 
diwakili oleh Ruli Sunandar Manager Fasilitas JATSC. 
Masing-masing perwakilan mempunyai tugas nya 
tersendiri yang akan dilakukan saat uji coba akan 
dimulai, sehingga uji coba dapat berjalan dengan 
lancar.

Metode pengiriman yaitu menggunakan dua 
komputer klien AMHS yang login dengan dua akun 
yang berbeda. Pada percobaan pertama klient 
METEO 1 berhasil melakukan pengiriman data 
kepada METEO 2. Data IWXXM yang dikirimkan 
dalam bentuk xml itu di masukkan kedalam body 
text yang akan dikirimkan ke alamat yang telah 
disiapkan.

Gambar. Topologi AMHS
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SIGMET COORDINATION
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.

 Pada hari Rabu, 19 Februari 2020 diadakan 
teleconference meeting  untuk meninjau koordinasi 
sigmet Asia Selatan dan Asia Tenggara (SSEA 
SIGMET Coordination).  Peserta yang mengikuti 
koordinasi ini terdiri dari Hongkong Observatory 
(HKO), Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), 
dan Department of Meteorology Sri Lanka (DOMSL). 
Koordinasi ini merupakan koordinasi kedua dengan 
Colombo setelah sebelumnya dilakukan pada bulan 
Desember 2019.

Koordinasi diawali dengan melakukan tinjauan 
terhadap koordinasi sigmet sebelumnya terhadap 
percobaan koordinasi sigmet dari tanggal 28 
Desember 2019 hingga 15 Februari 2020, lalu 
berikutnya Ms. Christy Leung dari HKO memaparkan  
mengenai  bagaimana menentukan Cloud Top 
Height (CTH) yang disediakan pada platform HKO 
yaitu dengan mencocokkan brightness temperature 
yang diukur oleh satelit Himawari-8 (H8) dengan 

profil vertikal ECMWF. Pemaparan ini mendapatkan 
tanggapan dari BMKG bahwa cara tersebut berbeda 
dengan yang dilakukan oleh MWO Jakarta. MWO 
Jakarta menentukan CTH dengan mencocokkan 
brightness temperature yang diukur oleh satelit 
Himawari-8 (H8) dengan profil vertikal GSM Japan 
Meteorology Agency (JMA). Hal ini disebabkan 
karena CTH dari MWO Jakarta biasanya lebih 
tinggi dari CTH yang diberikan oleh HKO. Selain 
BMKG, Ms. Gayana Hendawitharana dari DOMSL 
juga memberikan tanggapan bahwa mereka 
menggunakan CTH pada platform HKO tetapi 
satelit Himawari-8 (H8) memiliki resolusi rendah 
di wilayah FIR Colombo karena sudut kemiringan 
yang besar.

Selanjutnya membahas tentang perpanjangan 
Koordinasi SIGMET SSEA yang disepakati 
perpanjangan Koordinasi SIGMET SSEA selama 
tiga bulan lagi hingga 1 Juni 2020 dan jam koordinasi 
dari Senin hingga Minggu pukul 00Z hingga 12Z. 
Sebelum koordinasi sigmet ini berakhir, Ms. 
Christy Leung dari HKO menunjukkan demo dari 
upgrade situs web yang akan datang ke platform 
v4.0 yang mencakup citra satelit GK2A dan fungsi 
pengodean IWXXM. Kemudian ditambahkan oleh 
Ms. Ashriah Andani (BMKG) menyebutkan sedang 
mengerjakan sistem konversi dan telah melakukan 
uji coba database I/O dan berencana untuk 
mengimplementasikannya pada bulan April 2020. 
Koordinasi sigmet masih akan dilakukan dan telah 
direncanakan koordinasi selanjutnya yang akan 
diadakan pada 6 April 2020 jam 07.00 UTC. [dila]
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PENENTUAN AMBANG BATAS BARU INDEKS STABILITAS 
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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

THE DETERMINATION OF NEW THRESHOLD STABILITY 
INDICES TO CUMULONIMBUS CLOUD AND THUNDER-

STORM PREDICTION AT SOEKARNO-HATTA 
METEOROLOGICAL STATION 
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Bad weather is a phenomenon that occurs in unstable atmospheric conditions and can affect human 
daily activities in various economic, social, transportation, and other aspects. Convective clouds such as 
Cumulonimbus clouds are a major factor that is often thought to be bad weather. Cumulonimbus clouds 
form is towering, colored gray, and solid and on mature stage will be able to cause phenomena such as 
thunderstorms, downburst, turbulence and so on. Making short-term weather forecasts one of the simple 
formulations that can be used to estimate short-term costs using data from the results of radiosonde 
monitoring conducted twice a day. This study aims to analyze the thresholds of SI, LI, KI, and TT stability 
indices for the period December, January, February 2015 -2018 in the Soekarno-Hatta Meteorological 
Station area using the Sturges method to find out how the potential growth of Cumulonimbus clouds and 
to see how to grow as well as the potential formation of thunderstorm. After obtaining a new threshold, 
verification is carried out with the radiosonde observation data for the December, January, February 2018-
2019 period. Based on the research results obtained the potential occurrence of Cumulonimbus clouds 
and thunderstorms occurs at SI index value less than or equal to 1, LI index value is less than or equal to 
(-1), KI index value is more than or equal to 32 and TT index value more than or equal to 43.

Keywords: Threshold, Sturges Method, Stability Indices

ABSTRACT

1. Pendahuluan
Cuaca merupakan kondisi fisis atmosfer di suatu 

tempat tertentu dan berlangsung pada periode 
waktu tertentu [1]. Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) adalah instansi pemerintah 
yang berkewajiban sebagai penyedia informasi 
cuaca kepada masyarakat. 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 [2]. Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka perlu adanya rumusan sederhana mengenai 
prediksi potensi kejadian pertumbuhan awan 
Cumulonimbus dan bahkan sampai dapat 
mengakibatkan pembentukan badai guntur. 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 pada pukul 00.00 Universal Time Coordinated 
(UTC) dan 12.00 UTC. 

Penelitian tentang nilai ambang batas data hasil 
pengamatan radiosonde telah banyak dilakukan di 
wilayah lintang tinggi sedangkan kondisi atmosfer 
lintang tinggi dengan wilayah tropis berbeda 
sehingga present weather perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut tentang ambang batas di wilayah tropis 
agar memiliki hasil yang lebih akurat. Selain itu, 
setiap daerah di wilayah tropis memiliki kondisi 
yang berbeda-beda sehingga diperlukan penelitian 
mengenai pembuatan ambang batas yang tepat 
di tiap daerahnya masing - masing. Penelitian 
sebelumnya tentang data hasil pengamatan 
radiosonde di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
pernah dilakukan dengan periode 10 tahun dan 
indeks stabilitas yang digunakan yaitu indeks TT, 
indeks KI dan indeks SWEAT (Severe Weather 
Threat Index) pada saat kejadian badai guntur 
untuk data hasil pengamatan radiosonde pukul 
00.00 UTC [3]. Terdapat juga penelitian tentang 
penentuan ambang batas baru indeks stabilitas 
untuk data hasil pengamatan radiosonde pukul 
00.00 UTC dan 12.00 UTC pada saat kejadian 
awan Cumulonimbus dan badai guntur dengan hasil 
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terbaik saat pengamatan cuaca pagi hari dengan 
indeks stabilitas yang digunakan yaitu indeks TT 
dan CAPE (Convective Available Potential Energy) 
[4].

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari BMKG yang 
bertugas menyediakan informasi cuaca untuk 
bahan pendukung aktivitas penerbangan di 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang 
memiliki ribuan jadwal penerbangan baik dalam 
maupun luar negeri yang harus didukung oleh 
pelayanan informasi cuaca cepat, tepat, dan akurat 
guna mendukung keselamatan dan kelancaran 
penerbangan. Ambang batas baru indeks stabilitas 
diharapkan dapat membantu prakirawan Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta dalam memberikan 
prakiraan cuaca jangka pendek yang cepat, tepat 
dan akurat saat kejadian awan Cumulonimbus dan 
badai guntur baik pagi maupun malam hari terutama 
pada periode Desember, Januari dan Februari 
dengan data hasil pengamatan radiosonde pukul 
00.00 UTC dan 12.00 UTC.

1. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data pengamatan 

udara permukaan dan data pengamatan udara 
atas berupa radiosonde yang berasal dari Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta. Adapun langkah 
– langkah penelitian yang dilakukan antara lain 
sebagai berikut:

a) Mentabulasi dan mengelompokkan hasil 
pengamatan dari Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta untuk unsur perawanan yaitu awan Cb 
(Cumulonimbus) dan kondisi cuaca aktual 
(present weather) yaitu TS (Thunderstorm) 
setiap harinya selama periode DJF (Desember, 
Januari, Februari) mulai tahun 2015 hingga 
tahun 2018. Perawanan dan kondisi cuaca 
mulai pukul 03.00 UTC hingga 14.00 UTC, dan 
apabila hasil pengamatan awan Cumulonimbus 
dan badai guntur lebih dari 1x namun dicatat 
hanya 1x serta dikelompokkan pada hasil 
radiosonde pada saat pengamatan jam 00.00 
UTC, hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa 
proses pertumbuhan awan awan Cumulonimbus 
adalah 3 jam.  Sedangkan perawanan dan 
kondisi cuaca mulai pukul 15.00 UTC hingga 
02.00 UTC apabila hasil pengamatan awan 
Cumulonimbus dan badai guntur lebih dari 1x 
namun dicatat hanya 1x serta dikelompokkan 

pada hasil radiosonde pada saat pengamatan 
jam 12.00 UTC.

b) Mengelompokkan nilai indeks SI, LI, KI dan TT 
terhadap kejadian awan Cumulonimbus dan 
badai guntur. 

c) Menentukan ambang batas (threshold) baru 
pada parameter indeks SI, LI, KI dan TT 
terhadap kejadian awan Cumulonimbus dan 
badai guntur dengan menggunakan persamaan 
metode Sturges, antara lain sebagai berikut [5]: 

1) Menentukan jumlah kelas (k) 

      k = 1 + 3,322 log n           (1)

      Ket: 

      k : jumlah kelas 

      n : jumlah individu 

2) Menentukan interval tiap kelas 

      Range (R) = Xn – X1          (2)

      Ket: 

      R:   luas penyebaran (range) 

      Xn: nilai pengamatan tertinggi 

      X1: nilai pengamatan terendah 

  Interval Kelas = Range (R) / Jumlah kelas(k) (3) 

d) Verifikasi ambang batas baru menggunakan 
tabel kontingensi yaitu Probability of Detection 
(PoD) dan akurasi pada parameter indeks SI, 
LI, KI dan TT terhadap hasil pengamatan dari 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta untuk 
unsur perawanan dan kondisi cuaca aktual 
pada periode DJF tahun 2018 – 2019. PoD dan 
Akurasi memiliki rentang nilai 0 – 1 dimana nilai 
terbaiknya adalah 1.

e) Melakukan analisis indeks stabilitas dengan 
nilai ambang batas baru terhadap parameter 
cuaca di wilayah penelitian. 

f) Menarik kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Interval ambang batas baru tiap indeks
Berdasarkan hasil pengolahan data pengamatan 
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radiosonde di Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta pada periode  DJF selama tahun 
2015 – 2018 diperoleh hari terjadinya awan 
Cumulonimbus dan badai guntur sebanyak 186 
dan 85 hari, sedangkan untuk nilai ambang 
batas baru indeks stabilitas akan ditampilkan 
dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini

3.1.1.  indeks showalter (SI)
Tabel 1. Ambang batas baru untuk indeks SI saat 

kejadian awan Cumulonimbus dan badai 
guntur di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

periode Desember,

Januari, Februari tahun 2015 – 2018

Penentuan ambang batas baru untuk indeks 
stabilitas atas data hasil pengamatan radiosonde 
menggunakan metode Sturges berdasarkan Tabel 1. 
diketahui bahwa ambang batas baru untuk kejadian 
awan Cumulonimbus dan badai guntur pada nilai 
indeks SI kurang dari atau sama dengan 1 terjadi 
sebanyak 152 kejadian atau sebesar 82% dan 73 
kejadian atau sebesar 86%. Sedangkan untuk nilai 
indeks SI lebih dari 1 terjadi hanya sebanyak 34 
kejadian atau sebesar 18% dan hanya sebanyak 12 
kejadian atau sebesar 14%. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya oleh Jeff Haby [6] 
yang disesuaikan nilainya untuk wilayah Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta didapatkan bahwa 
pada nilai indeks SI lebih dari 1 mengindikasikan 
kondisi atmosfer yang stabil dan berpotensi 
terjadinya shower. Nilai indeks SI kurang dari atau 
sama dengan 1 mengindikasikan kondisi atmosfer 
yang tidak stabil dan kemungkinan Ts.

3.1.2. indeks lifted (LI)
Tabel 2. Ambang batas baru untuk indeks LI saat 

kejadian awan Cumulonimbus dan badai guntur 
di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta periode 
Desember,

Januari, Februari tahun 2015 – 2018

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa ambang 
batas baru untuk kejadian awan Cumulonimbus dan 
badai guntur pada nilai indeks LI kurang dari atau 
sama dengan (-1) terjadi sebanyak 159 kejadian 
atau sebesar 85% dan 78 kejadian atau sebesar 
92%. Sedangkan untuk nilai indeks LI lebih dari (-1) 
terjadi hanya sebanyak 27 kejadian atau sebesar 
15% dan hanya sebanyak 7 kejadian atau sebesar 
8%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya oleh Jeff Haby [6] yang disesuaikan 
nilainya untuk wilayah Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta didapatkan bahwa pada nilai indeks 
LI lebih dari (-1) mengindikasikan kondisi atmosfer 
yang stabil dan berpotensi terjadinya shower. 
Nilai indeks LI kurang dari atau sama dengan (-1) 
mengindikasikan kondisi atmosfer yang tidak stabil 
dan kemungkinan Ts.

3.1.3.  indeks K (KI)
Tabel 3. Ambang batas baru untuk indeks KI saat 

kejadian awan Cumulonimbus dan badai 
guntur di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

periode Desember,

Januari, Februari tahun 2015 – 2018

Nilai indeks KI lebih dari atau sama dengan 32 
pada ambang batas baru untuk kejadian awan 
Cumulonimbus dan badai guntur terjadi sebanyak 
154 kejadian atau sebesar 83% dan 71 kejadian 
atau sebesar 84%. Sedangkan untuk nilai KI kurang 
dari 32 terjadi hanya sebanyak 32 kejadian atau 
sebesar 17% dan hanya sebanyak 14 kejadian 
atau sebesar 16%. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya oleh Jeff Haby [6] 
yang kemudian disesuaikan nilainya untuk wilayah 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta didapatkan 
bahwa pada nilai KI kurang dari 32 mengindikasikan 
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potensi konvektif yang kecil dan tidak ada 
kemungkinan Ts. KI lebih dari atau sama dengan 32 
mengindikasikan potensi konvektif sedang hingga 
kuat dan kemungkinan Ts.

3.1.4.  indeks total-totals (TT)
Tabel 4 Ambang batas baru untuk indeks SI saat 

kejadian awan Cumulonimbus dan badai 
guntur di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

periode Desember,

Januari, Februari tahun 2015 – 2018

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa ambang 
batas baru untuk kejadian awan Cumulonimbus dan 
badai guntur pada nilai indeks TT lebih dari atau 
sama dengan 43 terjadi sebanyak 129 kejadian 
atau sebesar 69% dan 60 kejadian atau sebesar 
71%. Sedangkan untuk nilai indeks TT kurang dari 
43 terjadi sebanyak 57 kejadian atau sebesar 31% 
dan 25 kejadian atau sebesar 29%. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 
Jeff Haby [6] yang kemudian disesuaikan nilainya 
untuk wilayah Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
didapatkan bahwa pada nilai indeks TT kurang 
dari 43 mengindikasikan tidak adanya aktivitas 
konvektif. Nilai TT lebih dari atau sama dengan 43 
mengindikasikan kemungkinan terjadinya Ts.

3.2. Verifikasi ambang batas baru tiap   indeks
Data hasil pengamatan radiosonde di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta pada periode DJF 
tahun 2018 – 2019 merupakan data yang digunakan 
sebagai verifikasi ambang batas baru atas kejadian 
awan Cumulonimbus dan badai Guntur. Adapun 
kejadian yang didapatkan sebanyak 66 dan 32 
kejadian, untuk nilai verifikasi ambang batas baru 
indeks stabilitas akan ditampilkan dalam bentuk 
Tabel 9. Adapun Tabel 5. Hingga Tabel 8. merupakan 
perhitungan    tabel kontingensi untuk mengetahui 
nilai PoD dan akurasi terhadap ambang batas baru.

Tabel 5. Tabel Kontingensi ambang batas baru untuk 
indeks SI saat kejadian awan Cumulonimbus dan 

badai guntur di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
periode Desember, Januari, Februari tahun 2018 – 

2019

3.2.2.  indeks lifted (LI)
Tabel 6. Tabel Kontingensi ambang batas baru untuk 

indeks LI saat kejadian awan Cumulonimbus dan 
badai guntur di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
periode Desember, Januari, Februari tahun 2018 – 

2019

Januari, Februari tahun 2015 – 2018

3.2.1  indeks showalter (SI)

3.2.3.  indeks K (KI)
Tabel 7. Tabel Kontingensi ambang batas 

baru untuk indeks KI saat kejadian awan 
Cumulonimbus dan badai guntur di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta periode 
Desember, Januari, Februari tahun 2018 – 

2019
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3.2.4.  indeks total-totals (TT)
Tabel 8. Tabel Kontingensi ambang batas 

baru untuk indeks TT saat kejadian awan 
Cumulonimbus dan badai guntur di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta periode 
Desember, Januari, Februari tahun 2018 – 

2019

Tabel 9. Nilai PoD dan Akurasi indeks stabilitas 
saat kejadian awan Cumulonimbus dan badai 
guntur di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

periode Desember,

Januari,Februari tahun 2018 – 2019

Kemampuan memprakirakan akan adanya 
kejadian baik awan Cumulonimbus maupun 
badai guntur direpresentasikan oleh PoD 
sedangkan perbandingan jumlah kejadian baik 
awan Cumulonimbus maupun badai guntur 
yang dapat diprakirakan dengan benar terhadap 
seluruh kejadian yang diamati dan diprakirakan 
direpresentasikan oleh Akurasi. Berdasarkan 
Tabel 9. didapatkan hasil bahwa nilai PoD untuk 
semua indeks baik pada saat kejadian awan 
Cumulonimbus maupun badai guntur, memiliki nilai 
di atas 50% dengan nilai PoD paling tinggi pada 
indeks LI yaitu sebesar 89% untuk kejadian awan 
Cumulonimbus dan 88% untuk kejadian badai 

guntur. Akurasi untuk semua indeks pada saat 
kejadian awan Cumulonimbus memiliki nilai di atas 
50% dengan nilai akurasi paling tinggi pada indeks 
LI yaitu sebesar 62%. Sedangkan akurasi untuk 
kejadian badai guntur pada semua indeks memiliki 
nilai dibawah 50% dengan nilai akurasi paling tinggi 
juga terjadi pada indeks LI yaitu sebesar 46%. 
Hal ini, menjelaskan bahwa nilai ambang batas 
baru dapat memprakirakan akan adanya kejadian 
baik awan Cumulonimbus maupun badai guntur di 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta pada periode 
DJF walaupun nilai akurasi untuk kejadian badai 
guntur masih di bawah 50%.

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas pada 

penelitian ini, didapatkan kesimpulan antara lain 
sebagai berikut:

a) Secara umum, ambang batas baru pada 
indeks LI lebih baik dari pada indeks SI, KI 
dan TT di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
untuk periode DJF dikarenakan nilai PoD dan 
akurasinya paling tinggi.

b) Nilai ambang batas baru yang didapatkan dengan 
menggunakan metode Sturges menunjukkan 
potensi terjadinya awan Cumulonimbus dan 
badai guntur 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. 

c) Hasil pengolahan ambang batas baru untuk 
indeks stabilitas SI, LI, KI dan TT dengan 
menggunakan metode Sturges mengindikasikan 
kecocokan dengan hasil analisis pada bulan 
DJF tahun 2018 - 2019. 

5. Saran
Nilai indeks stabilitas di suatu wilayah diharapkan 

akan mendapatkan hasil yang lebih akurat apabila 
data yang digunakan memiliki kurun waktu yang 
lebih lama misal 20 tahun atau 30 tahun (jika 
ada). Selain itu, pengamatan radiosonde yang 
dilakukan sebanyak 2x dalam satu hari akan lebih 
baik dipisahkan dalam menentukan ambang batas 
baru dikarenakan perbedaan faktor pendukung 
pertumbuhan awan dan kondisi cuaca pada 
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pagi hari dan malam hari, serta dibedakan setiap 
bulannya. 
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