


DARI REDAKSI

i

DITERBITKAN OLEH

STASIUN METEOROLOGI KELAS I 

SOEKARNO-HATTA

PELINDUNG

KEPALA STASIUN METEOROLOGI

PENASEHAT

1. Kepala Seksi Observasi

2. Kepala Seksi Data dan Informasi

3. Kepala Sub. Bag. Tata Usaha

PEMIMPIN REDAKSI

Muhammad Hidayat

Sekretaris Redaksi

Fatimah Mega Sugihartati

Editor

1. Heri Azhari Noor

2. Ajeng Budi Ananti

3. Eko Trisantoro

Design dan Layout

1. Jihan Nur Ramdhani

2. Bintoro Puspo Adi

Anggota

1. Edy Miswanto

2. Siswahyanti

3. Soni Soeharsono

4. Marthin Dendy S.L.T

5. M. Fachrurrozi

6. Nur Fadilah S

7. Zakiah Munawaroh

8. Eria Wahdatun Nangimah

9. Umi Saadah

10. Rahmatia Dewi A

11. Yesi Ratnasari

12. Finkan Danitasari

13. Yuli Ernani

14. Teguh Murbiantoro

15. Ai Nuryani

16. M. Doni Anggoro

17. Reyvaldo

Produksi dan Distribusi

1. Tukijo

2. Abdul Akbar

3. Kadek Ari Sudama

“MERDEKA DAN PROSES“

Indonesia memperingati hari ulang tahun 
kemerdekaan ke -75 dengan suasana berbeda. 
Tanggal 17 Agustus 2020 menjadi sejarah 
dimana pada umur tiga perempat abad ini 
Indonesia merayakan di tengah situasi pandemi 
virus corona. Situasi yang menyebabkan arti 
kemerdekaan bagi sebagian masyarakat menjadi 
bertambah, merdeka dimaknai ketika mereka 
dapat menjalani kehidupan sesuai normalnya. 

Merdeka tidak selalu diidentikkan dengan sebuah 
tujuan yang telah dicapai. Hakikatnya, merdeka 
adalah proses itu sendiri dalam mencapai sebuah 
tujuan. Proses yang didalamnya ada rintangan, 
ada perjuangan juga pengorbanan dan proses itu 
sendiri berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Buletin MetAero terus berproses menjadi media 
yang bermanfaat bagi pembacanya. Selain 
informasi rutin yang disajikan oleh tim redaksi, 
edisi kali ini memberikan artikel terkait hujan 
yang terjadi di musim kemarau ini, kemudian 
pengetahuan terkait gelombang gunung dan juga 
artikel lain, serta inovasi pengamatan pibal yang 
telah dibuat oleh taruna STMKG yang dibimbing 
langsung oleh salah satu pegawai Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta. Selamat membaca
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PROFIL PARAMETER CUACA BULAN AGUSTUS 2020

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN SEPTEMBER
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
uletin MetAero kembali menyajikan profil 
cuaca dan Aerodrome Climatological 

Summary dengan kemasan yang 
sedikit berbeda. Profil cuaca bulan 

Agustus disajikan untuk mengetahui kondisi rata-
rata parameter cuaca yang terjadi. Pada bulan 
Agustus ini juga terjadi peningkatan curah hujan 
yang signifikan. Selanjutnya disajikan ACS bulan 
September periode 10 tahun terakhir untuk 
mengetahui karakteristik klimatologi bandara 
sebagai salah satu pedoman informasi dalam 
kegiatan transportasi penerbangan.

PROFIL CUACA BULAN AGUSTUS 2020

Gambar profil arah dan kecepatan angin bulan Agustus 2020

1.     ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Gambar Profil Visibility bulan Agustus 2020

Profil arah dan kecepatan angin bulan Agustus 
2020 menunjukkan arah angin didominasi Timur 
Laut hingga Timur dengan kecepatan bervariasi 
dari nilai terendah hingga 17 knot. Angin timuran 
sudah mendominasi disebabkan monsun yang 
aktif saat ini adalah monsun Australia. Angin 
calm memiliki persentase 0.5% sedangkan angin 
maksimum memiliki persentase 0.1% dengan 
kecepatan angin mencapai 21 knot. Pada bulan 
Agustus data angin tegak lurus landasan (cross 

wind) memiliki persentase 9.7%. Dominasi angin 

timuran serta kewaspadaan terhadap arah angin 
tegak lurus landasan (cross wind) diharapkan 
menjadi perhatian kegiatan transportasi 
penerbangan, terutama pada kegiatan take-off dan 
landing. 

 2.    VISIBILITY

Visibility menjadi salah satu komponen penting 
dalam kegiatan take-off dan landing. Nilai visibility 
ini cukup dipengaruhi dengan keadaan cuaca pada 
waktu tersebut. Kondisi visibility bulan Agustus 2020 
menunjukkan nilai rata-rata visibility adalah 7.1 km. 
Nilai visibility maksimum pada bulan ini sebesar 10 
km sedangkan nilai visibility minimum sebesar 1.5 
km. Kondisi visibility maksimum berada pada jam 
14.00 hingga 16.00 WIB. Adapun penyebab kondisi 
visibility minimum, yaitu udara kabur (haze/mist) 
dan kejadian hujan lebat pada tanggal 13 Agustus 
2020. Berikut adalah profil visibility harian selama 
bulan Agustus 2020.

 3.     CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Agustus menunjukkan 
adanya kenaikan signifikan yang terjadi dari bulan 
sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya hujan 
dengan intensitas lebat yang terjadi pada bulan ini. 
Jumlah curah hujan tercatat pada bulan Agustus 
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Gambar Profil Tekanan Udara bulan Agustus 2020

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Agustus 2020

adalah 166,2 mm, dengan hari hujan sebanyak 10 
hari. Pada dasarian 1 (hari ke-1 hingga 10) jumlah 
curah hujan sebesar 44,7 mm. Kemudian pada 
dasarian 2 (hari ke-11 hingga 20) jumlah curah 
hujan mencapai puncaknya yaitu sebesar 121,5 
mm. Sedangkan pada dasarian 3 (hari ke-21 hingga 
31) tidak terjadi hujan yang artinya curah hujannya 
berjumlah 0 mm. Berikut profil curah hujan bulan 
Agustus 2020. 

4.     TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara merupakan salah satu 
komponen yang cukup penting dan mempengaruhi 
beberapa parameter cuaca lain, salah satunya 
adalah tekanan udara. Profil temperatur udara rata-
rata pada bulan Agustus 2020 sebesar 27.90C. 
Kondisi temperatur udara memiliki kecenderungan 
meningkat pada siang hari dan mencapai maksimum 
pada pukul 12.00 – 14.00 WIB. Nilai temperatur 
maksimum pada bulan Agustus 2020 mencapai 
34.20C yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2020, 
sedangkan temperatur minimum sebesar 20.80C 
yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020. Berikut 
profil temperatur udara bulan Agustus 2020.

5.     TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara yang tepat dan akurat 
sangat dibutuhkan demi mendukung keselamatan 
dan kenyamanan penerbangan terlebih saat 
kegiatan take-off dan landing. Profil tekanan 
udara bulan Agustus 2020 menunjukkan rata-
rata tekanan udara sebesar 1010.1 mb. Tekanan 
udara maksimum yang terjadi pada bulan Agustus 
sebesar 1013.8 mb, sedangkan tekanan udara 
minimum yang terjadi sebesar 1005.4 mb. Berikut 
profil tekanan udara pada bulan Agustus 2020.

6.     KELEMBAPAN UDARA

Kelembapan udara menunjukkan seberapa jenuh 
kondisi udara yang berada di suatu wilayah. Faktor 
cuaca menjadi hal yang paling mempengaruhi 
kondisi nilai kelembapan udara.  Profil kelembapan 
udara bulan Agustus 2020 menunjukkan nilai 
kelembapan udara rata-rata sebesar 74%. 
Nilai kelembapan udara maksimum sebesar 97% 
yang terjadi pada tanggal 8 dan 13 Agustus 2020, 
sedangkan kelembapan udara minimum sebesar 
37% yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2020. 
Berikut adalah profil kelembapan udara bulan 
Agustus 2020.

Gambar Profil Temperatur Udara bulan Agustus 2020 Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Agustus 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. Berikut adalah rangkuman kondisi cuaca 
yang mempengaruhi penerbangan di wilayah 
Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan 

Agustus 2020

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Agustus 2020

TGL
PAGI HARI

(06.00-11.00 WIB)
(23 – 04 UTC)

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)

(05 – 10 UTC)

MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)

(11 – 16 UTC)

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)

(17 – 22 UTC)

RAIN 
(mm)

1 HZ - HZ HZ 0

2 HZ - - HZ 0

3 HZ - - -RA 0.2

4 - - - - 0

5 HZ - - HZ 0

6 HZ - HZ HZ 0

7 HZ - TSRA RA 32.4

8 BR - - -RA 11.5

9 BR - -RA HZ 0.6

10 HZ - - HZ 0

11 -RA - HZ HZ 0.1

12 HZ - - BR 0

13 -RA TSRA -RA BR 70.4

14 BR - HZ HZ 0

15 HZ - - HZ 0

16 HZ - -RA HZ 30.5

17 -RA - - BR 19.7

18 -RA -RA HZ HZ 0.6

19 BR - -RA HZ 0.2

20 HZ - - - 0

21 - - - HZ 0

22 HZ - - HZ 0

23 HZ - - HZ 0

Dari tabel kondisi cuaca  menunjukkan keadaan 
cuaca yang mendominasi adalah udara kabur (HZ), 
namun terjadi hujan dengan intensitas sedang 
hingga lebat juga di beberapa hari bulan Agustus. 
Dalam dunia penerbangan kondisi cuaca ini sangat 
penting diketahui untuk kegiatan take-off dan 
landing serta dapat menunjang informasi pada saat 
kondisi en-route. 
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24 HZ - - HZ 0

25 - - - - 0

26 - - HZ HZ 0

27 HZ - HZ HZ 0

28 - - - HZ 0

29 - - - HZ 0

30 HZ - - - 0

31 HZ - - HZ 0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

SEPTEMBER

1.     ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin bulan September selama 
10 tahun (2010 – 2019) disajikan dalam bentuk 
windrose dibawah ini. Data ACS ini dapat dijadikan 
acuan untuk kegiatan take-off and landing selama 
bulan September 2020. Gambar ACS arah dan 
kecepatan angin bulan September memperlihatkan 
angin dominan bertiup dari arah Timur Laut dan 
Selatan dengan kecepatan bervariasi dari calm 
hingga 22 knot. Meningkatnya variasi angin 
timuran diikuti peningkatan kecepatan angin dari 
arah timuran menandakan pada bulan September 
Monsun Australia sedang aktif. Berdasarkan kondisi 
tersebut perlu diwaspadai peluang terjadinya angin 
kencang selama bulan September yang dapat 
membahayakan take-off and landing. Potensi angin 
dari arah timuran yang bertiup lebih dari 15 knot 
pada siang dan sore hari perlu diwaspadai untuk 
mengantisipasi tailwind pada pendaratan melalui 
runway 25, baik 25R maupun 25L pada siang 
hingga sore hari.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan September periode 
2010-2019

2.     VISIBILITY

Visibility atau tingkat kejernihan atmosfer 
sehubungan dengan penglihatan manusia yang 
dinyatakan dakam satuan jarak 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 September selama 10 tahun (2010 – 
2019). Informasi ini berguna untuk memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan September 
tahun 2020. 

Secara umum kondisi visibility bulan September 
didominasi pada kisaran 5000-8000 meter. Kondisi 
visibility di bawah 3000 pernah terjadi namun sangat 
jarang, yaitu hanya 0,1 persen kejadian selama 10 
tahun terakhir. Nilai visibility bulan September di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta memiliki rata-rata 
sekitar 7,2 km dengan nilai maksimum 15 km pada 
tahun 2010 dan nilai minimum sebesar 2000 meter 
atau 2 km pada tahun 2010 juga.

Gambar ACS Visibility bulan September periode 2010-2019
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3.    TEMPERATUR UDARA

Selanjutnya,disajikan gambaran kondisi umum 
temperatur udara bulan September selama 
10 tahun terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. 
Temperatur pada bulan September secara umum 
didominasi kisaran nilai 250C hingga 300C. Nilai 
temperatur kisaran 300C hingga 350C terjadi lebih 
dari 80% pada siang hari pukul 03 UTC hingga 08 
UTC. Sedangkan pada malam hari, nilai temperatur 
berada pada kisaran 200C hingga 300C. Nilai rata-
rata temperatur udara bulan September sebesar 
27,90C, kemudian nilai maksimum mencapai 
35,00C di tahun 2013, serta temperatur minimum 
mencapai 21,00C di tahun 2019. Nilai temperatur 
udara ini dipengaruhi oleh gerak semu matahari, 
dimana pada bulan September, matahari bergerak 
menuju ke ekuator sehingga temperatur udara 
maksimum pada siang hari di Bandara Soekarno-
Hatta cenderung lebih tinggi dari bulan Agustus, 

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan September periode 
2010-2019

sedangkan untuk rata-rata temperatur udaranya 
masih cenderung stabil di angka 27,90C. [dila&eria]
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Kejadian hujan dengan intensitas ringan-
sedang yang masih terjadi pada pertengahan 
bulan Agustus 2020 lalu, membuat masyarakat 
bertanya-tanya “Katanya sudah masuk musim 
kemarau, kok masih hujan?”. Perlu diketahui bahwa 
datangnya musim kemarau berkaitan erat dengan 
peralihan angin baratan (Monsun Asia) menjadi 
angin timuran (Monsun Australia). Jika dilihat dari 
peralihan ini benar adanya bahwa Indonesia telah 
memasuki musim kemarau.  Namun yang perlu 
diperhatikan juga adalah adanya interaksi antara 
atmosfer dan laut, sehingga dalam memprakirakan 
cuaca dalam waktu sebulan perlu adanya analisa 
terhadap kondisi parameter faktor global. Lantas 
bagaimanakah prakiraan cuaca untuk Bulan 
September 2020 di Bandar Udara Internasional 
Soekarno-Hatta? Mari kita simak penjelasan dari 
beberapa faktor global yang dapat mempengaruhi 
kondisi cuaca di Indonesia berikut :

Indian Ocean Dipole

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode 
merupakan suatu fenomena pasangan antara 
lautan-atmosfer yang terdapat di lautan India 
Tropis. Fenomena tersebut dicirikan dengan 
bersamaan terjadinya penyimpangan suhu muka 

laut yang berlawanan di bagian barat (500E – 700E, 
100S – 100N) dan di bagian timur / tenggara (900E – 
1100E, 100S – ekuator). Jika IOD bernilai negatif (<-
0.4) menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga mengindikasikan adanya kontribusi yang 
cukup signifikan terhadap pembentukan awan di 
sekitar wilayah Indonesia. Sedangkan IOD positif 
(>+0.4) menunjukkan adanya aliran massa udara 
dari wilayah Samudera Hindia bagian timur ke 
wilayah Samudera Hindia bagian barat yang lebih 
hangat, sehingga mengindikasikan berkurangnya 
intensitas curah hujan di Indonesia.

PRAKIRAAN CUACA BULAN SEPTEMBER 2020

Gambar Nilai Prakiraan IOD Bulan September 2020
(Sumber : BOM Australia)
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Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 Bulan September 2020
(Sumber : BOM Australia)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat hampir 
keseluruhan hasil perhitungan model internasional 
NWP (Numerical Weather Prediction) menunjukkan 
prakiraan IOD untuk Bulan September 2020 berada 
pada fase negatif (<-0.4).

Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino merupakan suatu fenomena perubahan 
iklim secara global yang diakibatkan oleh 
memanasnya suhu di permukaan air Laut Pasifik 
bagian timur dan tengah sehingga berdampak 
berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada 
di beberapa wilayah termasuk wilayah Indonesia. 
Sedangkan La Nina dapat dikatakan seperti opposite 
atau kebalikan dari El Nino. La Nina dapat dikatakan 
sebagai penurunan suhu di permukaan perairan 
Samudera Pasifik bagian timur dan tengah. Pada 
saat yang demikian ini terjadi penguatan angin 
pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudera 
Pasifik sehingga massa air hangat yang akan 
terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak 
dan berdampak pada peningkatan curah hujan di 
Indonesia.

Pada saat El Nino nilai suhu udara permukaan 
laut di daerah NINO 3 dan  NINO 3.4 memiliki 
nilai >+0.80C dari suhu udara permukaan laut 
rata-ratanya. Sedangkan La Nina nilai suhu udara 
permukaan laut di daerah NINO 3 dan  NINO 3.4 
bernilai <-0.80C dari suhu udara permukaan laut 
rata-ratanya.

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD
(Sumber : BOM Australia)

Pada gambar nilai prakiraan indeks NINO 3.4 
Bulan September 2020 hasil dari perhitungan model 
internasional NWP (Numerical Weather Prediction) 
dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan model 
memprakirakan Indeks NINO 3.4 berada pada 
fase netral, sehingga dinamika atmosfer di wilayah 
tropis dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi 
rata - ratanya dan merupakan normal iklim. Namun 
yang perlu menjadi perhatian terdapat tiga model 
yang berada pada nilai <-0.80C (fase La Nina), hal 
ini mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya 
hujan.
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Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
(Sumber : BOM Australia)

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI <−7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI >+7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 
Prakiraan cuaca bulan September 2020 apabila 
dilihat dari pergerakan Southern Oscillation Index 

(SOI) 30 hari menunjukkan nilai +5.4 yang berarti 
sedang berada pada fase netral.

Keadaan Suhu Muka Laut

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan September 2020
(Sumber : BOM Australia)

Nilai positif pada anomali suhu muka laut 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai 
lebih tinggi dari rata - ratanya yang mendukung 
terjadinya peningkatan intensitas curah hujan 
di wilayah tersebut. Sebaliknya, nilai negatif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 

rendah dari rata – ratanya yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan intensitas curah hujan di 
wilayah tersebut. Prakiraan anomali suhu muka 
laut bulan September 2020 berdasarkan gambar 
diatas adalah bernilai positif untuk seluruh wilayah 
Indonesia.

Fenomena MJO

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 
ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari dan 
terdiri dari delapan fase. MJO memiliki dampak bagi 
wilayah Indonesia apabila nilai indeks MJO berada 
pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah apabila 
berada dalam lingkaran. Berdasarkan Gambar 
Diagram Fase MJO pada tanggal 22 Agustus 2020 
berada pada fase 1. Keadaan ini menunjukkan 
prakiraan fenomena MJO sangat lemah untuk 
mempengaruhi pembentukan awan konvektif di 
Indonesia.

Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : BOM Australia)

Kondisi OLR

Outgoing Longwave Radiation (OLR) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi balik yang dipancarkan 
dari bumi dalam bentuk radiasi termal.  Semakin 
tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan sedikitnya 
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tutupan awan pada daerah tersebut. Sebaliknya 
semakin rendah nilai indeks OLR mengindikasikan 
banyaknya tutupan awan pada daerah tersebut. 
Dari Gambar OLR Total dan Anomali OLR terlihat 
bahwa nilai indeks OLR Total di daerah Bandar 
Udara Soekarno Hatta berkisar antara 280 W/
m2 hingga 300 W/m2 menandakan berkurangnya 
tutupan awan dan diprakirakan akan semakin 
berkurang pada bulan September 2020.

Pada citra anomali OLR, warna ungu yang 
menunjukkan nilai negatif, mengindentifikasikan 
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi 
bernilai lebih kecil dari rata - rata karena adanya 
halangan di atmosfer yang diasosiasikan dengan 
banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat. 
Sebaliknya, warna coklat pada citra anomali OLR 
menunjukkan nilai positif dan mengindentifikasikan 
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi 
bernilai lebih besar dari rata – ratanya karena tidak 
ada atau sedikit adanya jumlah awan di atmosfer. 
Berdasarkan gambar diatas hampir seluruh wilayah 
Indonesia memiliki nilai anomali OLR positiff.

Gambar OLR Total dan Anomali OLR
(Sumber : BOM Australia)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis faktor global 
yang mempengaruhi kondisi cuaca, yang perlu 
diperhatikan adalah nilai IOD yang negative dapat 
mengindikasikan adanya kontribusi yang cukup 
signifikan terhadap pembentukan awan di sekitar 
wilayah Indonesia termasuk wilayah Bandar Udara 
Internasional Soekarno-Hatta dan sekitarnya. 
Selain itu pada gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 
3.4 Bulan September 2020 hasil dari perhitungan 
model internasional NASA berada pada fase La 
Nina didukung dengan nilai rata-rata anomali 
suhu muka laut yang positif akan berdampak 
kemungkinan terjadinya potensi kejadian hujan 
dengan durasi yang singkat pada awal bulan 
September 2020. Selebihnya hampir seluruh data 
menunjukkan prakiraan cuaca bulan September 
2020 berada dalam fase netral cenderung negatif 
yang menandakan bahwa wilayah Bandar Udara 
Internasional Soekarno Hatta berada pada musim 
kemarau yang akan ditandai dengan berkurangnya 
intensitas curah hujan secara berangsur. [finkan]
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S E K I L A S  T E N TA N G 
G E LO M B A N G  G U N U N G 

( M O U N TA I N  W AV E )

I
ndonesia merupakan negara kepulauan 
terbesar yang memliki banyak gunung yang 
tersebar di berbagai pulau. Selain keindahan 
yang dapat dinikmati mata, gunung juga 

menyimpan potensi bahaya yang perlu kita 
ketahui, salah satunya gelombang gunung atau 
mountain wave. Gelombang gunung merupakan 
osilasi pada sisi belakang gunung yang berkaitan 
dengan turbulensi dan arus vertikal kuat. Eksistensi 
mountain wave dapat terlihat dari keberadaan awan 
lentikular yang terbentuk di puncak maupun sekitar 
gunung. Masyarakat indonesia sering menamai 
awan ini sebagai awan caping karena bentuknya 
yang cembung menyerupai caping. Lentikularis 
sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti seperti 
lensa, terbentuk dari massa udara yang naik saat 
melintasi gunung kemudian terkondensasi menjadi 
awan.

Gambar awan lenticular di Gunung Lawu 
(sumber: Kompas.com)

A. Definisi dan Proses Pembentukan 
Gelombang Gunung

Berdasarkan arah aliran udara pada gunung 
atau pegunungan, terdapat dua zona pada gunung 
yaitu zona leeward dan windward. Zona windward 
adalah sisi yang menghadap arah datangnya 
angin, sedangkan zona leeward adalah sisi yang 
membelakangi arah datangnya angin atau biasa 
disebut sisi belakang gunung.

Gambar windward dan leeward pada gunung

 Gelombang gunung didefinisikan sebagai 
osilasi pada sisi belakang gunung / leeward akibat 
gangguan aliran udara horizontal yang disebabkan 
oleh dataran tinggi tersebut. Pada dasarnya 
gelombang gunung terjadi karena angin bertiup 
kencang mengarah ke puncak dan menghasilkan 
turbulensi saat mencapai sisi lain gunung. 
Hambatan pegunungan terhadap arus angin yang 
datang secara horizontal menyebabkan defleksi 
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(penyimpangan arah angin) dan membentuk 
gelombang gunung yang terjadi di belakang 
gunung. Seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar terjadinya gelombang gunung
 (Sumber: www.mountain-wave-project.com).

Panjang gelombang dan amplitudo osilasi 
bergantung pada banyak faktor termasuk ketinggian 
gunung relatif terhadap medan sekitarnya, 
kecepatan angin, dan ketidakstabilan atmosfer.

  Gelombang gunung berkaitan dengan 
terbentuknya turbulensi atau golakan udara, 

arus udara vertikal yang kuat serta pembentukan 
icing. Gelombang gunung tersebut terbentuk jika 
terdapat kondisi sebagai berikut:

• Arah angin berkisar 30 derajat terhadap garis 
tegak lurus pada punggung gunung.

• Kecepatan angin mencapai 15 knot dan 
meningkat terhadap ketinggian.

• Lapisan udara stabil terdapat di puncak gunung 
dengan udara semakin tidak stabil   
pada bagian punggung hingga bawah punggung 
gunung.

  Kombinasi arus vertikal yang kuat dan 
gesekan terhadap permukaan dapat menyebabkan 
terbentuknya rotor di bawah gelombang gunung. 
Rotor inilah yang menyebabkan terjadinya 
turbulensi hebat. Turbulensi paling parah biasanya 
ditemukan dalam sirkulasi rotor yang terletak 
tepat di bawah puncak gelombang. Apabila 
tersedia kelembapan yang cukup, rotor ini dapat 
menyebabkan terbentuknya awan rotor yang biasa 
ditemukan di dekat bagian atas sirkulasi dan di 
bawah awan lentikular.

Pada lapisan atas gelombang gunung akan 
terbentuk breaking wave yang juga berbahaya bagi 
kegiatan penerbangan. Rotor dan breaking wave 

ini dapat terbentuk hingga puluhan kilometer dari 
awan lentikularis di puncak gunung.

Gambar Rotor dan breaking wave pada gelombang gunung 
(Sumber: NOAA)
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Pilot pesawat yang melihat awan lentikularis ini 
biasanya akan berusaha menjauhinya. Seperti pada 
ilustrasi di atas, di sekitar awan tersebut pesawat 
akan terhempas akibat turbulensi yang disebabkan 
baik oleh putaran angin karena rotor maupun 
hempasan dari breaking wave.

Sisi menguntungkan terdapat pada bagian depan 
gunung tempat awan lentikularis terbentuk. Adanya 
udara naik biasanya dimanfaatkan olahragawan 
terbang layang untuk menerbangkan pesawatnya. 
Namun mereka tetap perlu hati-hati agar tidak 
terjebak gelombang gunung pada sisi belakang.

B. Dampak Mountain Wave Pada Pesawat

Mountain wave dapat menyebabkan severe 

turbulensi, arus vertikal kuat dan icing. Berikut 
dampak berbahaya gelombang gunung terhadap 
keselamatan penerbangan:

1. Kehilangan Kontrol dan atau Level Bust. 

Arus vertikal dalam gelombang gunung dapat 
menyulitkan pesawat untuk mempertahankan 
ketinggian pada saat terbang melintasinya, yang 

dapat mengarah ke level bust dan menyebabkan 
fluktuasi signifikan dalam kecepatan udara yang 
kencang. Pada keadaan ekstrem, arus ini dapat 
menyebabkan pesawat kehilangan kendali. 
Kehilangan kendali juga dapat terjadi di dekat tanah 
sebelum pendaratan atau setelah lepas landas 
dengan risiko kontak medan atau pendaratan 
keras jika tanggapan koreksi kecepatan pesawat 
terhadap downdraft tidak segera dilakukan.

2. Turbulensi/Pergolakan.
 Pesawat udara dapat mengalami kerusakan 

struktural akibat dari severe turbulensi pada cuaca 
cerah atau CAT (Clear Air Turbulence). Dalam 
kasus yang ekstrem, hal ini dapat menyebabkan 
kerusakan pesawat. Sedangkan turbulensi sedang, 
kerusakan dapat terjadi pada perlengkapan di 
bagian dalam pesawat terutama akibat tabrakan 
dengan barang kargo atau bagasi penumpang yang 
tidak terkendali. 

3. Icing.
 Lapisan es yang tebal (severe icing) dapat 

terjadi di dalam awan pada puncak gelombang. 
[eria]



16 Vol 3 No 9 2020ISSN 2684-7299

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

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

2020 dan menimbulkan dampak yang sangat 
merusak. Awan badai tersebut bertahan hingga 14 
jam dengan jarak sapuan wilayah mencapai 770 
mil atau sekitar 1200 km. Setidaknya 43 persen 
ladang jagung dan kedelai hancur akibat badai 
tersebut. Kerugian ekonomi ditaksir menyentuh 
angka 10 miliar USD. Sebagian masyarakat 
Amerika menyebutnya ‘inland hurricane’ atau 
topan daratan, namun apa sebenarnya awan badai 
ini hingga mampu menyebabkan kerusakan yang 
begitu hebat? Bagaimana fenomena ini dapat 
terjadi? Apakah fenomena tersebut tergolong 
dalam tornado atau angin topan?

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

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

and Atmospheric Administration) sebagai Otoritas 
Jasa Informasi Cuaca kembali mempublikasikan 
Derecho pada tahun 2012, setelah salah satu 
Derecho yang paling merusak sepanjang sejarah 
menyapu sepanjang 700 mil Derecho dari wilayah 

Ohio hingga pantai Atlantik bagian tengah. Angin 
kencang yang berhembus diperkirakan mencapai 
lebih 65 knot. Fenomena itu menelan 22 korban 
jiwa dan menyebabkan kerusakan bangunan yang 
serius, termasuk Chicago dan Washington D.C. 

Gambar Derecho yang terjadi pada 10 Agustus 2020
(Sumber : NOAA)

Meskipun mampu menghasilkan kerusakan yang 
mirip tornado, bentuk kerusakannya terjadi hanya 
dalam satu arah di sepanjang jalur yang hampir 
lurus. NOAA mendefinisikan Derecho sebagai badai 
angin yang luas dan dengan waktu hidup yang lama. 



17Vol 3 No 9 2020 ISSN 2684-7299

Derecho biasanya dikaitkan dengan kejadian awan 
badai berbentuk linier atau squall line dan Quasi 

Linear Convective System. Didasarkan pada waktu 
hidup dan luasannya, Derecho diklasifikasikan 
sebagai sistem konvektif skala meso atau MCS 
(Mesoscale Convective System). 

Kejadian Derecho tidak lepas dari formasi 
bow echo atau sistem konveksi yang terbentuk 
menyerupai busur panah. Bow echo dapat 
muncul dari sekelompok badai guruh ataupun 
juga dapat berkembang dari satu individu badai 
guruh. Kebanyakan bow echo terjadi ketika angin 
relatif kuat dan dominan searah berhembus pada 
lapisan troposfer. Fase pembentukan Derecho pada 
dasarnya sama dengan fase pembentukan awan 
konvektif yaitu, fase pembentukan, pertumbuhan 
dan peluruhan. Pada tahap pembentukan sering 
ditandai dengan formasi awan rendah yang dikenal 
sebagai awan arkus atau awan shelf.

Bentuk Derecho secara umum dapat dibedakan 
menjadi 2 yaitu Derecho Serial dan Derecho 

Progresif. Klasifikasi didasarkan pada keseluruhan 
pembentukan dan pergerakan dari sistem konvektif 
yang menghasilkan Derecho. Derecho serial 
merupakan jenis yang paling sering ditemui selama 
musim semi dan musim gugur. Derecho Serial 
dibentuk dari beberapa bow echo yang berdekatan 

Gambar. Ilustrasi Derecho Serial

(Sumber : weather.gov)

Gambar. Ilustrasi Derecho Progresif

(Sumber : weather.gov)

membentuk pola linier. Kemunculannya sering 
dikaitkan dengan angin kuat pada lapisan atas 
dan sistem tekanan rendah pada permukaan. 
Sedangkan keberadaan Derecho progresif 
dikaitkan dengan badai guruh yang berbentuk 
garis yang relatif singkat. Umumnya terjadi musim 
panas dan disebabkan oleh front stationer (batas 
udara dingin dan hangat yang bergerak dalam 
arah berlawanan), dimana aliran udara lapisan atas 
sejajar dengan front stasioner. Derecho Progresif 
mampu bergerak hingga ratusan mil daripada  
Derecho Serial dengan area relatif lebih sempit.

Gambar. Penampakan satelit visible NOAA di Jerman

Eksistensi Derecho tidak hanya teridentifikasi di 
Amerika Serikat, namun pernah terpantau terjadi 
di Eropa yaitu Jerman. Christoph Gatzen seorang 
peneliti dari Institut fur Physik der Atmosphere, 
Jerman, melakukan penelitian tentang sistem 
konvektif yang terbentuk di Berlin pada 10 
Juli 2002. Sistem konvektif tersebut tergolong 
sistem konvektif yang sangat dan ukuran serta 
intensitasnya sebanding yang terjadi di Amerika. 
Ia mengemukakan bahwa meskipun daratan Eropa 
lebih sempit dan cenderung heterogen, konveksi 
kuat yang terjadi menimbulkan dampak yang 
membahayakan jiwa dan bangunan. Dari beberapa 
paparan tersebut Derecho memiliki peluang terjadi 
di Benua Amerika dan Eropa. Lantas Bagaimanakah 
peluang kejadian fenomena Derecho di Indonesia? 
Sejauh ini belum ada penelitian lebih lanjut terkait 
eksistensi Derecho di Indonesia. Namun fenomena 
awan arcus yang terjadi baru-baru ini di Aceh 
patutnya menjadi perhatian para peneliti akan 
dampak yang mungkin ditimbulkannya. Dimana 
awan arcus sendiri merupakan salah satu tanda 
alam adanya Derecho. [aldo]
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I
ndonesia memiliki dua musim yaitu musim 
hujan dan musim kemarau dengan tiga 
pola hujan yang dibedakan berdasarkan 
rata – rata curah hujan bulanannya, yaitu 

pola hujan monsun, pola hujan ekuatorial dan pola 
hujan lokal. Pola hujan di Pulau Jawa adalah pola 
hujan monsun dimana memiliki satu puncak musim 
hujan pada bulan Desember, Januari dan Februari 
serta satu puncak musim kemarau pada bulan Juni, 
Juli dan Agustus. Namun, musim kemarau pada 
tahun 2020 ini masih sering terjadi hujan. Mengapa 
hal ini bisa terjadi?

H U J A N  D I  M U S I M  K E M A R A U

M E N G A P A ?  N O R M A L K A H ?

Angin merupakan pergerakan massa udara dari 
tekanan tinggi menuju tekanan rendah dimana 
pergerakan angin di Indonesia terbagi menjadi 
dua jenis yaitu angin monsun barat dan angin 
monsun timur. Angin monsun barat merupakan 
angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua 
Australia. Aliran angin monsun barat ini membawa 
udara dengan sifat basah karena banyaknya 
kandungan uap air dari lautan luas di bagian utara 
yaitu Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan 
sehingga mendukung potensi terjadinya hujan saat 
melewati Indonesia. Sedangkan, angin monsun 

Gambar Analisis Tekanan Udara Permukaan Laut Tanggal 01 Agustus 
2020 Pukul 00.00 UTC 

(Sumber: web.meteo.bmkg.go.id)

Gambar Analisis Tekanan Udara Permukaan Laut Tanggal 12 Agustus 
2020 Pukul 00.00 UTC 

(Sumber: web.meteo.bmkg.go.id)
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timur merupakan angin yang bertiup dari benua 
Australia menuju benua Asia. Aliran angin monsun 
timur ini membawa udara dengan sifat kering 
karena kurangnya kandungan uap air dari gurun 
pasir sehingga mendukung potensi terjadinya 
musim kemarau saat melewati Indonesia. Namun, 
akibat adanya gangguan atmosfer seperti yang 
ditunjukkan pada gambar analisis tekanan udara 
permukaan laut, sehingga menyebabkan adanya 
tekanan tinggi di Belahan Bumi Utara (BBU) dan 
tekanan rendah di Belahan Bumi Selatan (BBS), 
yang membuat angin baratan masih terbilang aktif 
dan berpotensi mendukung terjadinya hujan di 
suatu wilayah. Kondisi hujan yang terjadi hanyalah 
bersifat periodik dimana dalam beberapa hari akan 
kembali pada kondisi normal, dimana bulan Juni, 
Juli, Agustus merupakan waktu aktifnya aliran 
angin monsun timur.

Selain karena adanya gangguan atmosfer, hujan 
pada musim kemarau juga dapat disebabkan suhu 
muka laut di perairan Indonesia yang masih hangat 
sehingga mendukung potensi terbentuknya awan 
dan menyebabkan terjadinya hujan di wilayah 
tersebut. Berdasarkan gambar anomali suhu muka 
laut di perairan Indonesia bernilai positif, dimana 
mengindikasikan bahwa suhu muka laut di wilayah 
tersebut bernilai lebih tinggi dari rata - ratanya yang 
mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas 
curah hujan.

Pertanda dimulainya musim kemarau adalah 
jumlah curah hujan dalam satu dasarian kurang 
dari 50 mm dan diikuti oleh dua dasarian 
berikutnya. Keadaan atmosfer yang cenderung 
masih banyaknya uap air dan hangatnya suhu muka 
laut di perairan Indonesia saat musim kemarau ini 

Gambar 2. Anomali Suhu Muka Laut Bulan Juli 2020
(Sumber: www.bom.gov.au)

juga dapat dikatakan bahwa musim kemarau di 
Indonesia pada tahun 2020 lebih basah dari tahun 
sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan lebih 
sering terjadinya hujan di Indonesia.  Kemarau 
basah merupakan hujan pada saat musim kemarau 
dengan sifat hujan di atas normal namun belum 
memenuhi kriteria musim hujan. Hujan bersifat 
di atas normal apabila nilai curah hujan lebih dari 
115% terhadap rata-ratanya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa  musim 
kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, 
sebagaimana musim hujan tidak harus setiap saat 
terjadi hujan. Hujan di musim kemarau ini tergolong 
normal, namun disisi lain, kita tetap harus selalu 
waspada terhadap bencana yang berpotensi terjadi 
di musim kemarau seperti kekeringan. [mega] 
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DNEW AEROLOGI CGK

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

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

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

Salah satu alat konvensional yang digunakan 
untuk pengamatan adalah menggunakan balon. 
Dengan menerbangkan balon, seorang pengamat 
cuaca dapat mengetahui arah dan kecepatan 
angin di lapisan udara atas. Metode ini disebut 
pengamatan pilot balon (PIBAL). Data yang 
diperoleh dari pengamatan pibal selanjutnya diolah 
untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat di 
bidang penerbangan dan juga dipertukarkan antar 
stasiun dalam negeri maupun antar negara melalui 
jaringan Computerized Message Switching System 
(CMSS) yang dimiliki oleh BMKG .

Pengamatan dilaksanakan sesuai dengan 
standar waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 
00.00, 06.00, 12.00 dan 18.00 UTC. Frekuensi 
pengamatan hanya 2 (dua) kali dalam sehari 
yaitu pada jam 06.00 dan 18.00 UTC. Rentang 
waktu peluncuran balon dilaksanakan antara 45 
(empat puluh lima) menit sebelum (H-45) sampai 
dengan 15 (lima belas) menit sesudah (H+15) jam 
pengamatan standar.

Beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan 
dalam melakukan pengamatan pilot balon adalah:

1. Balon pibal berwarna merah dengan berat 
balon yang telah ditentukan yaitu 20 gram. Balon ini 
nantinya diisi dengan gas Hidrogen dengan volume 
yang telah ditentukan. Tujuan penggunaan balon 
dengan warna merah adalah agar mudah dikenali 
saat terbang tinggi ke angkasa saat siang maupun 
malam hari.

2. Stopwatch atau penghitung waktu yang 
berguna untuk menentukan interval waktu 
pencatatan posisi balon saat terbang ke angkasa. 
Karena balon pibal ini hanya dicatat setiap satu 
menit sekali, bukan setiap saat.

3. Theodolite atau teropong yang digunakan 
untuk mengamati pergerakan balon setelah 
dilepaskan. Pada Theodolite terdapat mistar 
pengukur sudut azimut dan elevasi. Dimana tugas 
pengamat saat pengamatan pibal adalah mencatat 
posisi perubahan azimut dan elevasi balon tiap 
menitnya.
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4. Alat tulis berupa pena dan kertas atau form 
pengamatan untuk mencatat hasil pengamatan 
pergerakan balon.

5.  Lampion, lilin, dan pemantik api untuk 
pengamatan saat malam hari (tambahan).

 Proses pengamatan pibal meliputi pelepasan 
balon, kemudian pengamat akan mengikuti jejak 
balon dengan memosisikan bayangan balon tepat 
pada titik tengah sumbu XY (cross hair) pada lensa 
Theodolite. Pembacaan pertama dilakukan 90 
detik setelah balon dilepas. Pembacaan azimut dan 
elevasi selanjutnya dilakukan tiap menit hingga 
balon pecah atau hilang tertutup awan.

Terdapat beberapa metode dalam menentukan 
arah dan kecepatan angin di lapisan atas. Antara lain 
menggunakan metode perhitungan matematika; 
menggunakan alat bantu Plotting Board; ataupun 
menggunakan aplikasi pibal yang dikembangkan 
sendiri oleh pegawai BMKG untuk memudahkan 
pengamat cuaca dalam menghitung arah dan 
kecepatan arah angin serta menghasilkan sandi 
pibal. Penyandian dilakukan untuk mempermudah 
pertukaran data meteorologi antar stasiun dalam 
negara maupun Internasional. Aturan penyandian 
telah diatur oleh WMO, sehingga sandi yang 
dihasilkan dari seluruh stasiun seragam dan dapat 
dipahami. Angin yang dicari adalah angin di tiap 
lapisan, yaitu lapisan 1000 feet, 2000 feet, 3000 
feet, dst. Jadi untuk mencari lapisan 1000 feet, 
digunakan data pembacaan pertama dan kedua. 
Begitu pula seterusnya, untuk mencari angin 2000 
feet digunakan pembacaan ketiga dan keempat.

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sendiri 
telah menggunakan aplikasi pibal buatan sendiri 
bernama aplikasi Aerologi CGK yang digunakan 
sejak tahun 2006. Aplikasi tersebut dibangun 
menggunakan Visual Basic 6 (VB6) dan hanya 
dapat dioperasikan pada komputer dengan 
Operating System (OS) Windows XP. Kendala yang 
dihadapi oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
adalah hampir semua komputer yang beroperasi 
menggunakan OS Windows 8 hingga Windows 
10, sehingga aplikasi pibal tersebut tidak dapat 
digunakan di semua komputer. Selain itu, aplikasi 
tersebut memiliki beberapa kekurangan, antara 
lain data angin permukaan pada saat pengamatan 
tidak tersimpan di dalam file raw data yang ada. 
Aplikasi tersebut juga tidak bisa mengirim sandi 
pilot secara langsung ke CMSS. 

Beberapa masalah tersebut menjadi buah 
inspirasi bagi Adinda Pratiwi, seorang taruni tingkat 
akhir Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (STMKG) untuk membuat aplikasi pibal 
baru sebagai proyek tugas akhirnya. Aplikasi pibal 
baru yang dibuat sudah berbasis web dan diberi 
nama Dnew Aerologi CGK. Adapun beberapa 
keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi baru ini 
adalah:

1. Aplikasi berbasis web, yang dapat digunakan 
diseluruh platform operating system komputer. 
Bahkan aplikasi ini bisa digunakan langsung di 
smartphone milik pengamat selama berada dalam 
jaringan intranet.

2. Memperbaiki masalah penyimpanan data 
angin permukaan pada data mentahnya.

3. Aplikasi dapat langsung mengirim sandi 
pibal ke CMSS. 

Aplikasi baru ini telah melalui beberapa kali 
uji pakai dan mendapatkan persetujuan dari unit 
observasi Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. 
Selain itu karya buatan Adinda ini juga telah lulus 
dalam sidang tugas akhir STMKG dengan hasil nilai 
sangat memuaskan.

Dengan adanya pembaharuan aplikasi ini sangat 
bermanfaat bagi Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta karena aplikasi baru dapat digunakan disemua 
perangkat. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi 
pengamat karena dapat memudahkan dalam 
pelaksanaan pengamatan pibal dimana hasil 
pengamatan dapat langsung dicatat, diolah dan 
dikirimkan langsung melalui aplikasi dengan 
menggunakan smartphone milik pengamat. [mzb]

Gambar Aplikasi Pibal Berbasis Web (Dnew Aerologi)
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PREVENTIVE MAINTE
AUTOMATED WEATHER OBSE (AWOS)
K

ualitas suatu data meteorologi sangat 
ditentukan oleh peralatan meteorologi 
tersebut. Semakin terpelihara 
peralatan, data yang dihasilkan akan 

semakin berkualitas, begitu juga sebaliknya. 
Badan Meteorologi Klimatolgi dan Geofisika 
dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan 
informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, 
dan geofisika yang handal, akurat, cepat, dan 
dapat dipercaya, memprioritaskan pelaksanaan 
pemeliharaan preventif dan korektif sebagai langkah 
pertama dalam  kontrol kualitas data MKKuG.   

Pemeliharaan peralatan yang ada di BMKG terdiri 
dari dua jenis yaitu preventive maintenance dan  
corrective maintenance. Preventive maintenance 
merupakan pemeliharaan rutin yang dilakukan 
untuk memastikan keandalan suatu peralatan. 
Tujuan dari preventive maintenance adalah  
mencegah perbaikan dengan biaya besar, membuat 
keamanan lebih terjamin, meningkatkan efisiensi, 
mengurai downtime, meningkatkan keandalan alat, 
memperpanjang umur alat, dan lain lain. Sedangkan 
corrective maintenance adalah pemeliharan yang 
dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan. 

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 
sebagai unit pelaksana tugas BMKG, melakukan 
preventive maintenance peralatan AWOS 
Coastal pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai 
14 Agustus 2020. BMKG bekerjasama dengan 
pihak ketiga/rekanan dalam melaksanakan 
pemeliharaan. Sebelum memulai pemeliharaan 
rekanan melakukan proses pembuatan PAS 
bandara sebagai syarat untuk memasuki kawasan 
runway. Pemeliharaan dilakukan di semua site 
AWOS Coastal. Hari pertama pemeliharaan tim 
teknisi dan rekanan menuju ke site 07R, kegiatan 
yang dilakukan adalah membersihkan sensor 
ceilometer, kemudian melakukan penggantian Gambar Proses preventive maintenance AWOS Coastal
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TIVE MAINTENANCE COASTAL
R OBSERVING SYSTEM (AWOS)

sensor temperatur dan kelembapan mengingat nilai 
sensor temperatur sudah tidak sesuai, mengganti 
silica gel sensor tekanan, membersihkan sensor 
angin, mengkalibrasi sensor visibility dan present 

weather, melakukan penggantian baterai AWOS 
serta membersihkan rumput disekitar sensor 
supaya tidak tumbuh panjang. Berikut adalah 
gambar proses preventive maintenance.

Hari kedua kegiatan yang dilakukan adalah 
membersihkan sensor ceilometer di site 25L, 
karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan 
pemeliharaan tidak dilanjutkan lagi dan kembali ke 
kantor. Hari ketiga kegiatan langsung dilakukan di 

3 site AWOS yaitu site 25L, 25R dan 07L. Semua 
kegiatan pemeliharaan dilakukan seperti kegiatan 
sebelumnya yaitu memotong rumput yang tinggi 
disekitar sensor AWOS, melakukan pembersihan 
sensor hujan, mengganti filter sensor temperatur 
dan kelembapan, dan yang lainnya. Setelah kembali 
dari site, rekanan dan teknisi melanjutkan kegiatan 
maintenance server AWOS Coastal. Kegiatan 
pemeliharaan hari terakhir selesai dilakukan pada 
malam hari. Ada beberapa catatan yang belum 
dilakukan oleh rekanan dalam hal preventive 

maintenance diantarnya belum melakukan 
pengecekkan kabel Fiber Optik RLIM yang putus. 

Pada tahun ini rekanan pemegang kontrak 
pemeliharaan masih baru dalam penanganan 
AWOS Coastal, sehingga kegiatan pemeliharaan ini 
sekaligus dilakukan untuk melatih rekanan oleh tim 
teknisi Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno -Hatta 
untuk dapat diterapkan di UPT seluruh Indonesia 
yang terdapat AWOS Coastal. Dengan adanya 
training langsung dilapangan diharapkan rekanan 
dapat melakukan preventive maintenance dengan 
baik diseluruh UPT yang terdapat AWOS Coastal 
sehingga peralatan AWOS dapat beroperasional 
dengan baik. [kadek]

Gambar Proses preventive maintenance AWOS Coastal
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TRAINING AWOS 

ALL WEATHER INC

C
uaca merupakan salah satu komponen 
penting dalam kegiatan transportasi 
penerbangan. Data dan informasi 
cuaca yang akurat sangat mendukung 

keamanan dan keselamatan transportasi 
penerbangan. Bandara Internasional Soekarno-
Hatta saat ini sudah memiliki tiga landasan pacu 
guna mendukung aktivitas penerbangan yang 
semakin ramai dan padat. Terlebih, Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta menjadi gerbang 
utama para warga negara asing dalam mengunjungi 
Indonesia.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), dalam hal ini diwakili unit pelaksana teknis 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta berusaha 
memberikan pelayanan cuaca penerbangan yang 
prima guna mendukung keselamatan penerbangan. 
Penambahan landasan pacu (runway 3 : 24-06) 
membuat BMKG juga harus menambah alatnya 
sebagai pedoman cuaca di landasan pacu terbaru 
tersebut. Adapun peralatan yang ditambahkan yaitu 
dua set Automated Weather Observing System 

(AWOS) yang ditempatkan di masing-masing ujung 
landasan.

Automated Weather Observing System (AWOS) 
merupakan satu set peralatan meteorologi dengan 
sistem otomatis yang biasanya digunakan untuk 
memberikan data cuaca penerbangan. AWOS 
ini terdiri dari berbagai peralatan pengukuran, 
seperti pengukuran arah dan kecepatan angin, 

pengukuran visibility (jarak pandang mendatar), 
cuaca, jumlah dan tinggi dasar awan, temperatur 
udara hingga tekanan udara serta penunjang lain 
yang dibutuhkan. Adapun AWOS yang digunakan 
untuk runway terbaru ini menggunakan produk 
AWOS All Weather Inc.

Gambar kunjungan ke site AWOS baru

AWOS All Weather Inc didatangkan langsung dari 
California, Amerika Serikat. AWOS ini berbeda dari 
AWOS yang digunakan pada kedua runway yang 
lain dimana pada runway yang lain menggunakan 
AWOS Coastal. Seperti pada umumnya, pemasangan 
alat baru harus disertai pelatihan yang melibatkan 
seluruh elemen yang berkaitan pada penggunaan 
alat tersebut kedepannya. Pelatihan atau training 
ini bertujuan untuk memberikan pengertian, cara 
penggunaan baik dari segi pengoperasian maupun 
teknis cara kerja peralatan sehingga diharapkan 
dapat menunjang pelayanan informasi cuaca 
penerbangan dengan baik.
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Training AWOS ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi 
pertama dilaksanakan pada 11 Agustus 2020. Sesi 
ini merupakan sesi umum dimana seluruh perangkat 
terkait dilibatkan, antara lain Kantor Otoritas 
Bandara Soekarno-Hatta sebagai penyelenggara 
bandar udara, PT Angkasa Pura II,  Jakarta Air 

Traffic Service Center (JATSC) sebagai navigasi 
penerbangan, Pusat Meteorologi Penerbangan 
BMKG serta seluruh perangkat Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta. Pada sesi pertama ini hal-hal 
secara umum berkaitan layanan kepada pengguna 
disampaikan dengan harapan mendapat timbal 
balik masukan, kritik, dan saran agar dapat sesuai 
dengan keinginan pengguna (user).

Gambar Training AWOS All Weather Inc

Training AWOS sesi kedua melibatkan personel 
meteorologi penerbangan, dalam hal ini pengamat 
(observer) dan prakirawan (forecaster) Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta. Sesi kedua ini 
dilaksanakan pada 12 Agustus 2020, membahas 

terkait  pengoperasian peralatan  sehingga 
diharapkan para operator mengerti secara 
mendalam yang nantinya digunakan untuk 
membuat layanan data dan informasi penerbangan 
yang akan disampaikan kepada user. Pada sesi ini, 
masukan dan saran juga disampaikan oleh observer 
dan forecaster terkait pengoperasian sehingga 
dapat memudahkan dan meminimalisir kesalahan 
pada data dan informasi yang akan disebarkan 
kepada user.

Sesi ketiga training AWOS ini berisikan terkait 
teknis peralatan, mulai dari instalasi, cara kerja, 
backup data, jaringan komunikasi hingga simulasi 
jika ada kendala satu atau lain hal, bagaimana 
mengantisipasinya. Sesi ini dilaksanakan selama 
dua hari penuh yaitu tanggal 31 Agustus dan 1 
September 2020 diikuti oleh seluruh personel teknisi 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Harapan 
dari sesi ini, para teknisi dapat memahami secara 
mendetail terkait prinsip kerja dari AWOS tersebut 
sehingga jika di kemudian hari ada gangguan, dapat 
diantisipasi ataupun diminimalisir dampaknya.

Secara umum training AWOS ini berjalan dengan 
baik dan harapan untuk kedepannya alat ini dapat 
melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada 
sebelumnya sehingga dapat menjadi penunjang 
yang baik bagi personel meteorologi untuk 
memberikan layanan informasi cuaca penerbangan 
yang cepat tepat dan akurat demi keamanan dan 
keselamatan transportasi penerbangan. [rozi]

Gambar Training AWOS baru di site runway 3
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ANALISIS KOMPONEN ANGIN PADA LANDASAN PACU 

BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA 

Rahmatia Dewi Ariyanti

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

Kata kunci : Bandara Soekarno-Hatta, Headwind, Tailwind, Crosswind  

ABSTRAK

WIND COMPONENT ANALYSIS ON THE RUNWAY

OF SOEKARNO-HATTA INTERNATIONAL AIRPORT

1. Pendahuluan

Arah dan kecepatan angin merupakan salah satu 

unsur cuaca yang dibutuhkan dalam penerbangan, 

khususnya untuk proses take-off dan landing. Data 

arah dan kecepatan angin yang terkumpul melalui 

pengamatan stasiun meteorologi penerbangan 

dalam jangka waktu tertentu dapat digunakan 

sebagai salah satu uji kelayakan landasan pacu 

(runway) di suatu bandar udara melalui analisis 

klimatologi [1].

Angin adalah udara yang bergerak sejajar dengan 

permukaan bumi. Udara bergerak dari daerah 

bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. 

Angin diberi nama sesuai dari arah datangnya, 

misalnya angin timur adalah angin yang datang dari 

arah timur, angin laut adalah angin yang datang 

dari arah laut ke darat, dan angin lembah adalah 

angin yang datang dari lembah menaiki gunung [2].

Dalam operasi penerbangan ada tiga fase penting, 

yaitu fase lepas landas (take-off), fase jelajah 

(cruising), dan fase pendaratan (landing) [3]. 

Ketiga fase tersebut selalu berkaitan dengan unsur 

cuaca, terutama angin. Hal yang perlu diketahui 

tidak hanya arah dan kecepatan angin, namun 

perlu diketahui pula komponen – komponen angin 

yang dihasilkan, seperti headwind, tailwind, dan 

crosswind [4].

Komponen angin merupakan penjabaran dari vektor 

angin. Komponen-komponen tersebut adalah 
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headwind, tailwind, dan crosswind. Headwind 

adalah angin yang berhembus dari arah depan 

pesawat dan meningkatkan daya angkat pesawat, 

sedangkan tailwind adalah angin yang berhembus 

dari arah belakang (ekor) pesawat dan akan 

mengurangi daya angkat pesawat. Namun, tailwind 

akan dipilih ketika pesawat sudah dalam kondisi 

jelajah (cruising). Hal ini disebabkan karena pada 

fase cruising, tailwind akan mendorong pesawat 

sehingga bergerak maju lebih cepat dan akan 

menghemat waktu serta bahan bakar. Crosswind 

adalah angin yang berhembus dari sisi samping 

pesawat (tegak lurus landasan pacu). Kecepatan 

yang cukup besar pada crosswind ketika pesawat 

dalam proses pendaratan dapat menyebabkan 

pesawat bergeser dari arah landasan pacu atau 

bahkan tergelincir [5].

Berdasarkan rekomendasi dari International Civil 

Aviation Organization (ICAO), arah landasan pacu 

sebuah bandar udara secara prinsip diupayakan 

sedapat mungkin searah dengan arah angin 

yang dominan. Penentuan arah landasan pacu 

yang dipersyaratkan oleh ICAO adalah bahwa 

arah landasan pacu sebuah bandar udara harus 

diorientasikan sehingga pesawat udara dapat 

mendarat dan lepas landas paling sedikit 95% dari 

seluruh komponen angin yang bertiup. Adapun 

besarnya batas kecepatan komponen angin silang 

(crosswind) yang diizinkan adalah 10 knot untuk 

bandara dengan panjang landasan pacu kurang 

dari 1200 m, kemudian 13 knot untuk bandara 

dengan panjang landasan pacu 1200 – 1500 m, 

dan kecepatan angin silang (crosswind) 20 knot 

diizinkan untuk bandara dengan panjang landasan 

pacu lebih dari atau sama dengan 1500 m [6].

2. Metode Penelitian

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bandara Soekarno-

Hatta dengan panjang landasan pacu 3660 m dan 

terletak di kecamatan Benda, Kota Tangerang atau 

lebih tepatnya pada koordinat 06°07’32” LS dan 

106°39”21” BT.

2.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data arah dan kecepatan angin permukaan yang 

dihasilkan dari pengamatan (sinoptik) tiap jam di 
Stasiun Meteorologi kelas I Soekarno-Hatta selama 
19 tahun dari Januari tahun 2001 sampai Desember 
tahun 2019.

2.3 Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 
ini ada 2, yaitu perhitungan komponen angin dan 
klasifikasi hasil komponen angin. 

Penghitungan komponen angin merupakan cara 
untuk menentukan komponen angin (headwind, 
tailwind, dan crosswind) yang dihasilkan dari arah 
dan kecepatan angin di permukaan landasan pacu 
(runway). Algoritma penentuan komponen angin 
dicari dengan menggunakan arah dan kecepatan 
angin yang berhembus dan arah landasan pacu 
yang menjadi target pesawat. Sehingga headwind 
= wind strength x cos (wind direction – runway 
direction), jika nilai yang dihasilkan positif maka 
komponen angin adalah headwind, dan sebaliknya 
berarti tailwind. Kemudian, crosswind = wind 
strength x sin (wind direction – runway direction), 
jika nilai yang dihasilkan positif maka komponen 
angin merupakan crosswind dari arah kanan 
pesawat, dan sebaliknya berarti crosswind dari 
arah kiri pesawat [7]. 

Penjabaran diatas dapat disederhanakan dalam 
bentuk persamaan berikut.

Headwind (Wh) : u = ff * cos (WD – RW)

Crosswind (Wc) : v = ff * sin (WD – RW)

Dengan :

u = kecepatan headwind / tailwind (Wh) (knot)

v = kecepatan crosswind (Wc) (knot)

ff = kecepatan angin (knot) 

RW = arah landasan pacu (runway) 

WD = arah angin

Bandara Soekarno-Hatta memiliki 3 Runway, yaitu 
07L-25R, 07R-25L, dan 06-24. Namun, penelitian 
ini akan fokus mengggunakan Runway 07-25 
dengan asumsi bahwa take-off dan landing pesawat 

menggunakan runway 25 baik Left maupun Right.
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3. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil perhitungan arah dan kecepatan 

angin dengan menggunakan rumus yang telah 

dijelaskan sebelumnya, didapatkan komponen 

angin yang kemudian disajikan dalam bentuk 

persentase bulanan, seperti yang terlihat pada 

tabel 2 di bawah ini : 

Gambar 1. Landasan pacu (Runway) 07-25 

Bandara Soekarno-Hatta

Sebagai simulasi perhitungan, jika pesawat akan 

mendarat menggunakan runway 25 (gambar 2) 

dengan keadaan angin bertiup dari arah 270° 

dan kecepatan 10 knot, maka akan didapatkan 

komponen angin seperti yang disajikan pada 

gambar 3.

Gambar 2. Sketsa pendaratan pesawat pada 

runway 25

Berdasarkan rumus perhitungan komponen angin, 

maka didapatkan hasil :

Headwind (Hw) = 10 * Cos (270-250) = 4.1 knot 

dari arah depan pesawat.

Crosswind (Cw) = 10 * Sin (270-250) = 9.1 knot dari 

arah kanan pesawat

Metode klasifikasi untuk hasil perhitungan 
komponen angin dilakukan agar pembaca lebih 

mudah mengetahui frekuensi kecepatan angin 

pada masing-masing komponen angin yang terjadi 

di landasan pacu (runway) pada setiap bulan 

selama 19 tahun. 

Gambar 3. Sketsa perhitungan komponen angin 

permukaan landasan pacu

Tabel 1. Tabel perhitungan dan klasifikasi 
kecepatan komponen angin

Tabel 2. Persentase komponen angin 
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Hasil perhitungan persentase komponen angin di 

Bandara Soekarno-Hatta dengan asumsi pesawat 

take-off dan landing menggunakan runway 25 

menunjukkan hasil yang hampir seragam setiap 

bulannya. Persentase semua komponen angin 

menunjukkan nilai berkisar antara 33% hingga 41%. 

Terlihat pada tabel 2 bahwa headwind memiliki nilai 

diatas 41% pada bulan Januari dan Desember, 

sedangkan tailwind memiliki nilai paling tinggi yaitu 

37.15% pada bulan Desember. Kemudian untuk 

crosswind, terlihat pada tabel 2 bahwa crosswind 

yang berasal dari sebelah kanan runway 25 

memiliki nilai paling tinggi yaitu 37.66% pada bulan 

Desember dan untuk crosswind dari sebelah kiri 

runway 25 memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 

40.24% pada bulan Februari. Jika dilihat secara 

keseluruhan, antara headwind dan tailwind dari 

bulan Januari hingga Desember, headwind selalu 

memiliki persentase kejadian lebih tinggi dari pada 

tailwind, sedangkan untuk crosswind dari bulan 

Januari hingga Desember, left crosswind selalu 

memiliki persentase kejadian lebih tinggi dari right 

crosswind dengan asumsi pesawat take-off dan 

landing menggunakan runway 25. 

Berdasarkan hasil persentase yang tercantum 

pada tabel 2, secara keseluruhan komponen 

angin di Bandara Soekarno-Hatta memiliki nilai 

yang seimbang atau dengan kata lain tidak terlihat 

adanya perbedaan nilai yang signifikan satu dengan 
yang lainnya. Guna mendapatkan hasil analisis 

yang lebih mendetail, dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut dengan pembagian klasifikasi yang lebih 
mendalam seperti waktu kejadian, sehingga akan 

terlihat pola angin yang sebenarnya di wilayah 

Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah melihat hasil persentase komponen angin 

secara keseluruhan, masing-masing komponen 

angin akan diklasifikasikan berdasarkan kecepatan 
komponen angin yang dihasilkan, seperti yang 

terlihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Persentase komponen Headwind

Komponen Headwind seperti yang terlihat pada 

tabel 3, diklasifikasikan berdasarkan kecepatan 
anginnya. Komponen Headwind yang tercatat 

merupakan headwind dengan kecepatan lebih 

besar atau sama dengan 1 knot. Terlihat bahwa 

kecepatan 1 – 5 knot mendominasi seluruh 

kelas kecepatan dengan persentase diatas 75% 

terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Oktober, dan 

November. Kemudian, untuk kecepatan headwind 

5-10 knot, 10-15 knot, 15-20 knot, dan lebih dari 

20 knot, memiliki persentase tertinggi dikelas nya 

masing-masing yang terjadi pada bulan Januari. 

Sedangkan, untuk headwind dengan kecepatan 

15 – 20 knot memiliki persentase kurang dari 1% 

disetiap bulannya dan headwind lebih dari 20 

knot memiliki persentase kurang dari 0.1% setiap 

bulannya, kecuali bulan Februari, Mei, Juli, dan 

September yang memiliki persentase kejadian 

0%. Maka dari itu, perlu menjadi catatan bahwa 

headwind dengan kecepatan 5 hingga lebih dari 

20 knot memiliki persentase kejadian tertinggi 

pada bulan Januari dibandingkan dengan bulan-

bulan lainnya. Untuk mengetahui penyebab 

tingginya kecepatan headwind pada bulan Januari, 

dibutuhkan penelitan lebih lanjut.

Sama halnya dengan headwind, tailwind juga 

diklasifikasikan berdasarkan kecepatan anginnya, 
seperti yang terlihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Persentase komponen Tailwind
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Berdasarkan hasil klasifikasi kecepatan tailwind 

pada tabel 4, terlihat bahwa kecepatan 1-5 knot 

memiliki persentase tertinggi pada bulan November 

(72.54%) dan terendah pada bulan Januari 

(61.63%), untuk kecepatan 5-10 knot memiliki 

persentase tertinggi pada bulan Januari (28.83%) 

dan terendah pada bulan November (22.41%). 

Kecepatan 10-15 knot memiliki persentase tertinggi 

pada bulan Januari (8.63%) dan terendah pada 

bulan Juni (3.18%), kecepatan 15-20 knot memiliki 

persentase tertinggi pada bulan Januari (0.92%) 

dan terendah pada bulan Mei (0.12%). Kecepatan 

tailwind lebih dari 20 knot sangat jarang terjadi, 

namun tetap harus diwaspadai keberadaannya. 

Berdasarkan data arah dan kecepatan angin 

dari tahun 2001 hingga 2019, tailwind dengan 

kecepatan lebih dari 20 knot memiliki persentase 

kejadian paling tinggi pada bulan Maret (0.04%), 

selanjutnya pada bulan April, Agustus, September, 

dan November dengan persentase sebesar 0.02% 

dan bulan lainnya dengan persentase 0%. Maka 

dari itu, perlu menjadi catatan bahwa tailwind 

dengan kecepatan 5 hingga 20 knot memiliki 

persentase kejadian tertinggi pada bulan Januari 

dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. 

Pada komponen crosswind, terdapat 2 crosswind 

berdasarkan arahnya yaitu Right-crosswind dan 

left-crosswind. Right-crosswind dalam penelitian 

ini adalah crosswind yang bertiup dari arah kanan 

runway 25 atau dari arah 340°, sedangkan left- 

crosswind adalah crosswind yang bertiup dari arah 

kiri runway 25 atau dari arah 160°. Persentase 

klasifikasi kecepatan right- crosswind dan left-

crosswind disajikan pada tabel 5 dan 6 dibawah ini.

Tabel 5. Persentase komponen Right-Crosswind

Berdasarkan persentase klasifikasi kecepatan 
Right-crosswind seperti yang terlihat pada tabel 

5, kecepatan 1-5 knot mendominasi seluruh kelas 

kecepatan dengan persentase tertinggi pada bulan 

November (74.19%) dan terendah pada bulan 

Januari (61.87%). Kecepatan 5-10 knot memiliki 

persentase tertinggi pada bulan Januari (32.59%) 

dan terendah pada bulan November (22.18%), 

untuk kecepatan 10-15 knot memiliki persentase 

tertinggi pada bulan Agustus (5.89%) dan terendah 

pada bulan Oktober (3.32%). Kecepatan 15-20 knot 

memiliki persentase tertinggi pada bulan Januari 

(0.48%) dan terendah pada bulan Mei (0.08%). 

Sedangkan untuk kecepatan right-crosswind diatas 

20 knot memang tidak banyak terjadi, namun 

tetap perlu diwaspadai keberadaannya pada 

bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, dan 

Desember.

Tabel 6. Persentase komponen Left-Crosswind
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Persentase klasifikasi kecepatan Left-crosswind 

seperti yang terlihat pada tabel 6, kecepatan 1-5 

knot mendominasi seluruh kelas kecepatan dengan 

persentase tertinggi pada bulan Juli (76.59%) dan 

terendah pada bulan Februari (66.32%). Kecepatan 

5-10 knot persentase tertinggi pada bulan Februari 

(30.03%) dan terendah pada bulan Mei (18.16%), 

untuk kecepatan 10-15 knot memiliki persentase 

tertinggi pada bulan Januari (4.81%) dan terendah 

pada bulan November (3.26%). Kecepatan 15-

20 knot memiliki persentase tertinggi pada bulan 

Agustus (1.11%) dan terendah pada bulan 

November (0.14%). Sedangkan untuk kecepatan 

left-crosswind diatas 20 knot memang tidak banyak 

terjadi, namun frekuensi kejadiannya lebih banyak 

dibandingkan dengan right-crosswind, sehingga 

tetap perlu diwaspadai keberadaannya, khususnya 

pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, 

Agustus, dan Oktober.

Jika dilihat dari tabel 5 dan 6, persentase kejadian 

left-crosswind lebih tinggi dibandingkan dengan 

right-crosswind khususnya pada kelas kecepatan 

1-5 knot, 15-20 knot, dan lebih dari 20 knot. Selain 

itu, perlu diwaspadai adanya crosswind baik 

right-crosswind maupun left-crosswind dengan 

kecepatan lebih dari 20 knot yang terjadi bersamaan 

setiap bulan Januari, Februari, Maret, dan Agustus.

Secara keseluruhan, dari 166536 data arah dan 

kecepatan angin tiap jam di Bandara Soekarno-

Hatta sejak tahun 2001 hingga 2019 dapat 

memberikan gambaran kepada pengguna tentang 

persentase komponen angin yang terjadi di 

landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, dengan 

asumsi take-off dan landing menggunakan runway 

25.  Dalam proses perhitungan komponen angin, 

untuk mendapatkan headwind dan tailwind serta 

crosswind (Left-Right) menggunakan rumus 

yang berbeda untuk masing-masing komponen, 

sehingga jumlah persentase komponen angin 

secara keseluruhan akan lebih dari 100%. 

Berdasarkan data arah dan kecepatan angin selama 

19 tahun didapatkan komponen angin headwind 

sebesar 38.21%, komponen angin tailwind sebesar 

35.87%, komponen angin left-crosswind (dari 

arah 160°) sebesar 38.47%, dan komponen angin 

right-crosswind (dari arah 340°) sebesar 35.22%. 

Perlu diketahui bahwa tidak semua data memiliki 

komponen angin. Hal itu terjadi karena adanya 

angin dengan kecepatan 0 knot (calm) dan terdapat 

pula angin dengan resultan nol. Penjabaran di atas 

dapat dilihat lebih jelas pada gambar 4 berikut ini.

Gambar 4. Visualisasi persentase komponen 

angin secara keseluruhan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komponen angin di 

Bandara Soekarno-Hatta selama 19 tahun dari 

tahun 2001 hingga 2019, dengan asumsi take-off 

dan landing dari runway 25, terlihat bahwa secara 

keseluruhan komponen angin yang paling dominan 

adalah Headwind dengan persentase 38.21% dan 

left-crosswind (dari arah 160°) dengan persentase 

38.47%.

Klasifikasi kecepatan angin pada kelas 1-5 knot 
secara keseluruhan selalu mendominasi pada 

masing-masing komponen angin, kemudian 

disusul kelas kecepatan 5-10 knot dan 10-15 knot. 

Kemudian, untuk kelas kecepatan 15-20 knot dan 

lebih dari 20 knot memang memiliki persentase 

dibawah 1%, namun tetap perlu diwaspadai 

keberadaannya pada bulan-bulan tertentu. 

Pada kelas kecepatan 15-20 knot dan lebih dari 

20 knot, untuk komponen headwind persentase 

tertinggi terjadi pada bulan Januari (0.84% dan 

0.07%), untuk komponen tailwind persentase 

tertinggi pada bulan Januari (0.92%) dan Maret 

(0.04%). Kemudian, untuk komponen left-crosswind 

persentase tertinggi untuk kelas kecepatan 15-

20 knot dan lebih dari 20 knot terjadi pada bulan 

Agustus (1.11%) dan Januari (0.05%), kemudian 

komponen right-crosswind untuk kelas kecepatan 

15-20 knot persentase tertinggi terjadi pada bulan 

Januari (0.48%) dan untuk kelas kecepatan lebih 

dari 20 knot tertinggi terjadi pada bulan Maret 

(0.06%).

Dari segi kelayakan, Bandara Soekarno-Hatta yang 

memiliki panjang landasan pacu 3660 m sudah 

memenuhi kriteria ICAO terkait batas kecepatan 
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crosswind yang bernilai 20 knot untuk panjang 

landasan pacu sama dengan atau lebih dari 1500 

m. 

Penelitian ini masih merupakan gambaran umum 

dari distribusi komponen angin permukaan pada 

landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta dan 

masih menggunakan data pengamatan (sinoptik) 

dari Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa 

menggunakan data Automated Weather Observing 
System (AWOS) karena letak sensornya lebih 

dekat di landasan pacu dan dapat menganalisis 

komponen angin pada masing-masing runway.
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