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“TANGGAP CUACA UNTUK 

KESELAMATAN PENERBANGAN“

Puji syukur kami panjatkan Kepada ALLAH Tuhan 
Yang Maha Esa karena dengan izin-Nya BULETIN 
METAERO VOL.03 No10 2020 dapat diterbitkan tepat 
pada waktunya. Kami menyampaikan terimakasih 
kepada Bapak Ibu Pegawai Stamet Soekarno-
Hatta yang telah aktif dan selalu berinovasi dalam 
membuat karya hingga dapat diterbitkannya 
buletin METAERO VOL.03 No.10 2020 ini. 

Selain berisi informasi kondisi cuaca bulanan, 
kondisi cuaca yang sedang terjadi dan prakiraan 
cuaca dilingkungan Bandara Soekarno-Hatta, tak 
lupa buletin METAERO juga menyuguhkan informasi 
yang sedang viral dikalangan masyarakat lengkap 
dengan penjelasan ilmiahnya seperti siaran pers 
mengenai isu tsunami 20 meter yang akan melanda 
Pantai Selatan Jawa dan juga analisis kejadian 
hujan es di Bogor pada 23 September 2020.

Tak lupa kami sebagai redaktur juga selalu 
mengajak pembaca untuk  menjadi masyarakat 
yang “Tanggap cuaca” dengan terus 
memberikan informasi mengenai update cuaca.
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PROFIL PARAMETER CUACA BULAN SEPTEMBER 2020

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN OKTOBER
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

K
egiatan take-off dan landing merupakan 
salah satu bagian terpenting dalam dunia 
penerbangan. Suatu perjalanan pesawat 
dikatakan berjalan lancar apabila kegiatan 

tersebut berjalan dengan baik. Cuaca merupakan 
salah satu faktor yang cukup mempengaruhi 
kenyamanan penerbangan. Apabila pilot 
mengetahui dengan baik cuaca di suatu bandara, 
maka diperolehlah penerbangan yang nyaman dan 
efisien. Oleh karena itu, BMKG Soekarno-Hatta 
memberikan infomasi profil cuaca dan Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) sebagai pendukung 
kegiatan penerbangan, khususnya take-off dan 
landing di Bandara Soekarno Hatta.

PROFIL CUACA BULAN SEPTEMBER 2020

1.     ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin pada bulan 
September 2020 menunjukkan kondisi angin yang 
didominasi dari arah Selatan hingga Barat Daya 
dengan kecepatan angin bervariasi dari 1-11 knot 
namun didominasi oleh kecepatn angin sebesar 
1-4 knot. Kemudian, arah angin dari Timur Laut 
menempati posisi kedua yang mendominasi arah 
angin secara keseluruhan pada bulan September 
2020. Terlihat pada gambar wind rose di bawah 
ini, kecepatan angin timuran khususnya dari arah 
Timur Laut lebih besar dari pada kecepatan angin 
baratan. Kecepatan angin timuran bervariasi antara 
4-17 knot dan didominasi oleh kecepatan 7-11 
knot. Secara keseluruhan, pada bulan September 
2020 tercatat angin calm memiliki persentase 
kejadian sebesar 1,94% sedangan angin 
maksimum memiliki persentase kejadian sebesar 
3,3% dengan kecepatan angin mencapai 17 knot. 
Berdasarkan hasil wind rose bulan September 
2020, terlihat bahwa angin baratan sudah mulai 
mendominasi walaupun dengan kecepatan rendah. 
Kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa 
wilayah Indonesia, khususnya bagian Barat akan 

memasuki musim penghujan. Semoga informasi 
ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para 
stakeholder meteorologi penerbangan khususnya 
di Bandara Soekarno-Hatta dalam melakukan 
kegiatan transportasi penerbangan, seperti take-

off dan landing. Berikut adalah profil arah dan 
kecepatan angin bulan September 2020 yang 
disajikan dalam bentuk wind rose.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan September 2020

1.     VISIBILITY (JARAK PANDANG)

Profil berikutnya yang akan dibahas adalah jarak 
pandang mendatar atau biasa kita sebut dengan 
visibility. Nilai visibility sangat dipengaruhi oleh 
keadaan cuaca dan kondisi waktu seperti siang 
dan malam. Nilai visibility selama bulan September 
2020 menunjukkan rata-rata nilai sebesar 6,9 km. 
Visibility minimum pada bulan September 2020 
mencapai nilai 2,0 km, sedangkan nilai visibility 
maksimum dapat mencapai nilai 10 km. Pada 
umumnya, rata – rata visibility meningkat pada 
pukul 12.00 hingga 16.00 WIB dengan kisaran 
8,7 km hingga 9,4 km. Rendahnya nilai visibility 
biasanya disebabkan oleh udara kabur (haze/

mist) yang sering terjadi pada dini hari hingga 
pagi hari dan kejadian hujan sedang hingga lebat. 
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Berdasarkan hal tersebut, perlu diwaspadai adanya 
perubahan signifikan terhadap visibility khusunya di 
Bandara Soekarno-Hatta yang dapat mengganggu 
kenyamanan penerbangan. Berikut grafik profil 
visibility bulan September 2020.

Gambar Grafik Profil Visibility Bulan September 2020

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan September 2020 
menunjukkan adanya penurunan jumlah curah 
hujan dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. 
Jumlah curah hujan  secara keseluruhan pada 
bulan September 2020 sebesar 122,6 mm dengan 
jumlah curah hujan tertinggi pada tanggal 20 
September 2020 sebesar 51,7 mm. Berdasarkan 
jumlah hari hujan, pada bulan September tercatat 
ada 9 hari hujan dengan distribusi curah hujan bulan 
September 2020 pada dasarian I (hari ke-1 hingga 
10) adalah 5,3 mm dengan hari hujan sebanyak 1 
hari, kemudian pada dasarian II (hari ke-11 hingga 
20) jumlah curah hujan sebesar 83,6 mm dengan 
jumlah hari hujan sebanyak 5 hari, sedangkan pada 
dasarian III (hari ke-21 hingga 30) jumlah curah 
hujan sebesar 33,7 mm dengan jumlah hari hujan 
sebanyak 3 hari. Berikut grafik profil curah hujan 
bulan September 2020.

Gambar Grafik Profil Curah Hujan Bulan September 2020 

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara merupakan salah satu 
parameter cuaca yang cukup penting dan 
mempengaruhi berbagai aspek cuaca, maka dari 
itu stakeholder perlu mengetahui kecenderungan 
temperatur udara di suatu wilayah, dalam hal ini 
khususnya wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Rata-
rata nilai temperatur udara pada bulan September 
2020 menunjukkan nilai sebesar 28,0℃. Kondisi ini 
memiliki kecenderungan meningkat pada siang hari 
dan mencapai nilai maksimum pada pukul 11.00-
14.00 WIB dan memiliki kecenderungan menurun 
pada dini hari dan mencapai nilai minimum pada 
pukul 02.00-06.00 WIB. Nilai temperatur udara 
maksimum pada bulan September 2020 mencapai 
33,8℃ yang tercatat pada tanggal 19 September 
2020, sedangkan temperatur udara minimum 
sebesar 22,0℃ yang tercatat pada tanggal 20 dan 
21 September 2020. Berikut grafik profil temperatur 
udara bulan September 2020.

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan September 2020

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara yang tepat dan akurat 
sangat dibutuhkan demi mendukung keselamatan 
dan kenyamanan penerbangan khusunya proses 
take-off dan landing. Profil tekanan udara pada 
bulan September 2020 menunjukkan rata-rata 
tekanan udara sebesar 1010,2 mb. Nilai tekanan 
udara maksimum mencapai 1013,4 mb yang 
tercatat pada tanggal 12,15,22,dan 24 September 
2020, sedangkan tekanan udara minimum 
mencapai 1005,8 mb yang tercatat pada tanggal 
30 September 2020. Berikut gambar grafik profil 
tekanan udara bulan September 2020. 
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan September 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 0,0

2 - - VCSH -RA 5,3

3 HZ - HZ HZ 0,0

4 HZ - HZ HZ 0,0

5 HZ - HZ HZ 0,0

6 HZ - - HZ 0,0

7 HZ - - HZ 0,0

8 HZ - - HZ 0,0

9 - - LIGHTNING HZ 0,0

Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan September 2020

6. KELEMBAPAN UDARA

Nilai kelembapan udara menunjukkan seberapa 
banyak kandungan uap air yang ada dalam parsel 
udara di wilayah tersebut. Kondisi kelembapan 
udara menjadi salah satu faktor yang mendukung 
terbentuknya awan konvektif penyebab hujan. Profil 
kelembapan udara pada bulan September 2020 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 74,8%. Kelembapan udara maksimum 
mencapai 97,0% yang terjadi pada tanggal 22 
September 2020 dan kelembapan udara minimum 
mencapai 45,0% yang terjadi pada tanggal 13 
September 2020. Berikut gambar grafik profil 
kelembapan udara bulan September 2020.

Gambar Grafik Profil Kelembapan Udara Bulan September 2020

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 September 
2020.
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10 HZ - HZ HZ 0,0

11 HZ - HZ HZ 0,0

12 HZ - HZ HZ 0,0

13 - - - HZ 0,0

14 - VCSH TSRA RERA 17,0

15 HZ VCSH -RA HZ 11,6

16 HZ - - HZ 0,0

17 HZ - HZ -RA 2,3

18 HZ - - HZ 0,0

19 HZ - - -RA 1,0

20 TSRA TSRA HZ HZ 51,7

21 BR - TSRA TSRA 23,2

22 BR TSRA RERA BR 10,5

23 BR - RETS HZ 0,0

24 - - HZ HZ 0,0

25 HZ - - HZ 0,0

26 HZ - HZ -RA TTU

27 HZ - - HZ 0,0

28 HZ - LIGHTNING HZ 0,0

29 HZ - LIGHTNING HZ 0,0

30 HZ - LIGHTNING HZ 0,0

Dari tabel kondisi cuaca di atas menunjukkan 
kondisi udara kabur (HZ) lebih mendominasi terjadi 
pada malam hingga pagi hari, selain itu kondisi 
cuaca seperti hujan dengan intensitas ringan 
hingga lebat disertai kilat/petir (TSRA) juga cukup 
sering terjadi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta 
selama bulan September 2020. 

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY (ACS) 

BULAN OKTOBER

1.     ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin bulan Oktober selama 
10 tahun (2010 – 2019) disajikan dalam bentuk 
wind rose dibawah ini. Data ACS ini dapat dijadikan 
acuan untuk kegiatan take-off dan landing selama 
bulan Oktober 2020. Gambar ACS arah dan 

kecepatan angin bulan Oktober memperlihatkan 
angin dominan bertiup dari arah Timur Laut 
dengan kecepatan bervariasi dari calm hingga 22 
knot. Frekuensi kecepatan paling banyak terjadi 
kisaran 1-4 knot (34,6%), sedangkan persentase 
angin calm sebesar 6,6%. Arah angin didominasi 
dari arah Timur Laut (17,6%) dengan kecepatan 
angin dominan 7-11 knot dan kecepatan angin 
diatas 11 knot sebagian besar dari arah Timur Laut 
(7,3%). Meningkatnya variasi angin timuran diikuti 
peningkatan kecepatan angin dari arah timuran 
menandakan pada bulan Oktober Monsun Australia 
sedang aktif. Berdasarkan kondisi tersebut perlu 
diwaspadai peluang terjadinya angin kencang 
selama bulan Oktober untuk kegiatan take-off 
dan landing. Potensi angin dari arah timuran yang 
bertiup lebih dari 15 knot perlu diwaspadai untuk 
mengantisipasi tailwind pada pendaratan melalui 
runway 25.
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Oktober 2010-2019

2. TEMPERATUR UDARA

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Oktober Tahun 2010-2019 

3. VISIBILITY (JARAK PANDANG)

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
terkait kondisi visibility pada bulan Oktober selama 
10 tahun terakhir  (2010 – 2019) memberikan 
informasi gambaran keadaan visibility pada bulan 
Oktober tahun 2020. Berdasarkan grafik di bawah 
ini, secara umum kondisi nilai visibility bulan 
Oktober didominasi pada kisaran 5000-8000 meter. 
Kondisi nilai visibility pada kisaran ini terjadi lebih 
dari 10% pada pukul 02 UTC hingga 06 UTC, 
namun mulai pukul 14 UTC nilai visibility terjadi 
lebih dari 60%. Nilai visibility pada kisaran 3000-
5000 meter terjadi pada pukul 18 UTC hingga 
00 UTC dengan persentase terjadi lebih dari 
10%.  Sedangkan, kondisi nilai visibility dibawah 
3000 meter pernah terjadi namun sangat jarang, 
yaitu hanya 0,1%. Kondisi nilai visibility dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor 
cuaca. Kondisi cuaca seperti udara kabur dan 
presipitasi yang terjadi cukup mempengaruhi dalam 
kegiatan take-off dan landing di Bandara Soekarno-
Hatta, sehingga informasi terkait visibility patut 
diperhatikan dengan seksama guna kelancaran dan 
keselamatan transportasi penerbangan.[rita&tia]

Gambar ACS Visibility Bulan Oktober Tahun 2010-2019

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara bulan Oktober selama 10 tahun 
terakhir di Bandara Soekarno-Hatta secara umum 
didominasi kisaran nilai 25℃-30℃. Berdasarkan 
grafik di atas, nilai temperatur udara kisaran 30℃-
35℃ terjadi lebih dari 80% pada siang hari pukul 
03 UTC hingga 07 UTC. Sedangkan pada sore 
hingga malam hari, nilai temperatur udara berada 
pada kisaran 20℃-30℃. Pada sore hingga malam 
hari, nilai temperatur udara kisaran 25℃-30℃ 
terjadi lebih dari 60% mulai pukul 10 UTC. Pada 
pukul 18 UTC, persentase nilai temperatur udara 
kisaran 20℃-25℃ terjadi lebih dari 20%. Nilai 
temperatur udara ini dipengaruhi oleh gerak semu 

matahari, dimana pada bulan Oktober, matahari 
bergerak menuju ke ekuator sehingga temperatur 
udara maksimum pada siang hari di Bandara 
Soekarno-Hatta cenderung lebih tinggi dari bulan 
sebelumnya.
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K
ondisi cuaca yang terjadi di Indonesia 
dipengaruhi oleh sirkulasi angin umum 
global, regional, dan lokal. Dengan letak 
Indonesia di wilayah tropis yang terdiri 

dari 2/3 perairan (lautan) dan 1/3 kepulauan 
(daratan) merupakan daerah yang mendapatkan 
aliran uap air cukup banyak dalam kondisi normal. 
Interaksi yang saling mempengaruhi antara 
sirkulasi umum tersebut dapat menentukan kondisi 
cuaca yang akan terjadi. Untuk mengetahui kondisi 
prakiraan cuaca selama dalam waktu sebulan atau 
yang sering disebut dengan prakiraan musim maka 
kondisi faktor global merupakan parameter yang 
sesuai dapat digunakan untuk mengetahui sifat 
asal massa udara yang akan melewati Indonesia 
secara umumnya atau Pulau Jawa khususnya. 
Faktor global yang mempengaruhi kondisi cuaca di 
Indonesia yaitu :

1. Dipole Mode atau IOD (Indian Ocean Dipole) 

yaitu tanda atau gejala akan menaiknya atau 
memanasnya Suhu Udara permukaan Laut (SPL) 
dari kondisi normalnya di sepanjang garis Ekuator 
Samudera Hindia, khususnya di sebelah selatan 
India yang diiringi dengan menurunnya nilai suhu 

permukaan laut di bawah ambang normalnya pada 
wilayah perairan Indonesia di wilayah Pantai Barat 
Sumatera. Pada keadaan normal ditandai dengan 
adanya nilai suhu udara permukaan laut di sebelah 
barat Samudera Hindia mengalami pendinginan 
sedangkan suhu udara permukaan laut yang 
lebih hangat berada di bagian timur Samudera 
Hindia, serta dalam kondisi normal dapat ditandai 
dengan distribusi suhu udara permukaan laut 
yang cukup merata di sekitar garis khatulistiwa.  
Hasil perhitungan perbedaan nilai (selisih) antara 
anomali suhu muka laut di bagian barat dan bagian 
timur Samudera Hindia ini dikenal sebagai IOD 
(Indian Ocean Dipole). 

IOD memiliki tiga fase yakni IOD bernilai positif, 
IOD bernilai negatif, dan IOD bernilai netral. Fase 
IOD bernilai positif (+) terjadi pada saat tekanan 
udara permukaan di atas wilayah barat Sumatera 
relatif bertekanan lebih tinggi dibandingkan 
dengan wilayah timur Afrika yang bertekanan lebih 
rendah, sehingga udara mengalir dari bagian barat 
Sumatera dan Jawa ke bagian timur Afrika yang 
mengakibatkan pembentukkan awan-awan hujan 
akan terjadi di wilayah Afrika sehingga menghasilkan 
curah hujan di atas normal pada wilayah tersebut. 

PRAKIRAAN CUACA BULAN OKTOBER 2020
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Ketika IOD berada dalam fase positif (+), maka 
suhu udara permukaan laut di seluruh Indonesia 
menjadi lebih dingin daripada nilai suhu udara rata-
rata permukaan lautnya sedangkan nilai suhu udara 
permukaan laut yang terletak di Samudera Hindia 
bagian barat menjadi lebih hangat daripada nilai 
suhu udara rata-rata permukaan lautnya. Hal ini 
juga mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas 
Angin Timuran yang melintas Samudera Hindia 
bagian selatan garis khatulistiwa yang dirasakan 
menjadi cukup kencang dan bersifat dingin karena 
nilai suhu udara rata-rata permukaan laut di 
Indonesia yang berada pada suhu di bawah normal 
nilai rata-ratanya sehingga umumnya di wilayah 
Pulau Jawa akan menjadi sulit terbentuknya awan-
awan yang dapat menghasilkan hujan atau identik 
dengan terjadinya Musim Kemarau.

Gambar Skema IOD bernilai Positif
 (sumber : BOM Australia)

Sebaliknya selama fase IOD bernilai negatif (-) 
maka akan terjadi kondisi suhu udara permukaan laut 
yang lebih hangat dari nilai rata-ratanya di wilayah 
sekitar Indonesia dan hal ini bersamaan dengan 
adanya nilai suhu udara permukaan laut yang lebih 
dingin daripada rata-ratanya di wilayah Samudera 
Hindia bagian barat sehingga menghasilkan 
aktivitas Angin Baratan yang lebih kuat melintasi 
Samudera Hindia dengan sifat memiliki kandungan 
uap air yang dapat menimbulkan terjadinya 
pembentukan awan hujan di Pulau Sumatera dan 
Pulau Jawa. Dalam hubungannya dengan pola 
curah hujan yang akan terjadi maka fase IOD positif 
(+) umumnya berhubungan dengan berkurangnya 
intensitas curah hujan di bagian barat Benua 
Maritim Indonesia seperti Sumatera dan Jawa, 
sebaliknya pada fase IOD negatif (-) berhubungan 
dengan bertambahnya intensitas curah hujan di 
bagian Barat Benua Maritim Indonesia.

Gambar Skema IOD bernilai Negatif
 (sumber : BOM Australia)

Pada fase IOD bernilai netral maka uap air dari 
Samudera Pasifik akan mengalir melewati pulau-
pulau di Indonesia dan menghasilkan kondisi 
lautan di Australia bagian barat menjadi tetap 
hangat sehingga udara yang naik di atas daerah 
ini menghasilkan awan-awan hujan di bagian barat 
cekungan Samudera Hindia serta menghasilkan 
aktivitas Angin Baratan di sepanjang garis 
khatulistiwa. 

Gambar Skema IOD bernilai Negatif
 (sumber : BOM Australia)

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan 
oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia) 
menunjukkan IOD saat ini bersifat negatif. Nilai 
terbaru untuk periode minggu terakhir tanggal 
27 September 2020 adalah -0,45 °C yang berada 
dalam batas ambang negatif. Terdapat lima dari 
ke enam model yang disurvei menunjukkan batas 
ambang IOD negatif dapat dipenuhi selama bulan 
Oktober 2020 dengan tiga model mempertahankan 
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nilai ini hingga bulan November mendatang. 
Namun, tidak jelas pada tahap ini apakah nilai 
ambang negatif ini akan bertahan cukup lama 
sehingga dianggap sebagai peristiwa IOD negatif. 
IOD negatif biasanya membawa curah hujan 
musim semi di atas rata-rata ke bagian selatan 
dan tengah Australia tetapi menghilang di awal 
musim panas dengan datangnya monsun Australia. 
Dari ke-6 model Internasional NWP (Numerical 

Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF, 
METEO, NASA, dan UKMO yang telah melakukan 
perhitungan rata-rata prakiraan IOD untuk bulan 
Oktober 2020 menunjukkan nilai rata-rata dari 
ke-6 model tersebut menunjukkan kecenderungan 
IOD bersifat negatif karena rata-rata grafik batang 
ke -6 model di atas terletak mendekati dan 
melewati garis batas ambang negatif index -0,4 
̊C yang diprakirakan akan bertahan selama bulan 
Oktober 2020 ini. Batas ambang nilai indeks IOD 
yang biasanya digunakan untuk mengetahui saat 
fase IOD positif (+) yaitu saat nilai IOD melebihi 
ambang batas +0,4 °C, sedangkan saat fase IOD 
negatif (-) yaitu saat nilai IOD kurang dari ambang 
batas -0,4 °C. Pada gambar grafik prakiraan rata-
rata nilai indeks IOD bulan Oktober 2020 di bawah 
ini berdasarkan ke-6 model Internasional tersebut 
menunjukkan nilai perkiraan rata-rata IOD untuk 
setiap model tersebut yang telah disurvei untuk 
bulan kalender yang dipilih dengan mengandung 
arti yaitu jika sebagian besar model mendekati atau 
melebihi garis putus-putus biru, maka terdapat 
indikasi peningkatan terjadinya IOD bernilai 
negatif (-) sedangkan jika sebagian besar model 
Internasional tersebut  mendekati atau melampaui 
garis putus-putus merah, maka terdapat indikasi 
peningkatan pada nilai indeks IOD bernilai positif 
(+).

Gambar Grafik Prakiraan Rata-Rata nilai IOD Bulan Oktober 2020 
(sumber : BOM Australia)

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 kaki 
selama periode akhir bulan September 2020 di 
sebagian wilayah Belahan Bumi Utara yaitu Teluk 
Benggala dan Perairan Laut Cina Timur menunjukkan 
masih terdapatnya sistem gangguan Tekanan 
Rendah (Low Pressure) sebesar 1002 HPa dan 1004 
HPa. Keadaan ini diprakirakan masih berlangsung 
selama bulan Oktober dan dapat berpotensi pada 
terjadinya peningkatan intensitas menjadi sebuah 
sistem Tropical Depresion (Depresi Tropis) dan 
dapat tumbuh lagi menjadi dewasa menghasilkan 
sebuah sistem Tropical Cyclone (Siklon Tropis) atau 
Thyphoon jika didukung dengan masih bertahan 
dan semakin tingginya nilai suhu permukaan air 
laut di sekitar wilayah Teluk Benggala dan Perairan 
Laut Cina Timur tersebut. Adanya sistem Tekanan 
Tinggi (High Pressure) yang masih terdapat di 
Belahan Bumi Selatan wilayah Benua Australia 
dan diprakirakan masih berlangsung selama bulan 
Oktober menandakan masih terdapatnya pola angin 
regional Angin Timuran yang berasal dari Benua 
Australia menuju wilayah Belahan Bumi Utara. 
Bulan Oktober yang secara umum pada sebagian 
besar wilayah tipe hujan Monsun termasuk Pulau 
Jawa mengalami musim peralihan atau transisi 
dari musim kemarau menuju musim hujan 
tetapi secara umum terlihat masih terdapatnya 
pengaruh pola Angin Monsun regional yaitu Angin 
Monsun Australia (Monsun Timuran) yang identik 
bersesuaian dengan pola angin musim kemarau 
di wilayah Pulau Jawa umumnya dan khususnya 
wilayah Jabodetabek sebagai suatu wilayah yang 
tipe hujannya merupakan tipe Monsun. Pola angin 
regional ini bertiup dari daerah tekanan tinggi yaitu 
wilayah Benua Australia yang melintas melewati 
wilayah Pulau Jawa menuju Belahan Bumi Utara 
yang terdapat gangguan Sistem Tekanan Rendah 
(Low Pressure). Berdasarkan kondisi ini maka 
diprakirakan pada bulan Oktober 2020 yang 
umumnya di wilayah Pulau Jawa dan khususnya 
wilayah Jabodetabek termasuk Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya sudah memasuki 
musim peralihan atau musim transisi dari musim 
kemarau menuju musim hujan tetapi dari pola 
angin regionalnya belum menunjukkan sebagai 
pola angin peralihan dari pola Angin Timuran 
yang identik dengan pola angin musim kemarau 
menjadi pola Angin Baratan yang identik dengan 
pola angin musim hujan karena dari pola angin 
regional selama periode akhir bulan September 
terlihat masih terdapatnya pengaruh pola angin 
regional yaitu Angin Timuran yang menandakan 
masih berlangsungnya periode musim kemarau di 
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sebagian besar wilayah Monsun termasuk Pulau 
Jawa. Selama bulan Oktober ini maka di sebagian 
besar wilayah Pulau Jawa termasuk wilayah 
Jabodetabek dan khususnya Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya diprakirakan 
masih terdapatnya pola angin regional yaitu Angin 
Monsun Timuran yang identik dengan masih 
berlangsungnya periode musim kemarau. Kondisi 
terjadinya hujan diprakirakan dapat saja terjadi 
selama bulan Oktober jika disertai dengan tingginya 
nilai suhu permukaan air laut di sekitar Pulau Jawa.

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 30 September 2020 jam 07.00 
WIB 

(sumber : BOM Australia)

2. Fenomena El Nino dan La Nina

Pada Fenomena El Nino maka suhu udara 
permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah 
dan timur menjadi lebih hangat suhunya dari suhu 
udara permukaan laut rata-ratanya, sementara 
pada fase La Nina yaitu ditandai adanya suhu 
udara permukaan laut yang lebih dingin daripada 
rata-rata suhu udara permukaan lautnya di wilayah 
yang sama. Batas ambang yang digunakan yaitu 
0,8 ºC. Untuk memantau tanda-tanda El Nino atau 
La Nina di Samudera Pasifik maka para ahli iklim 
sepakat menggunakan beberapa indeks suhu udara 
permukaan laut. Indeks-indeks ini hanya merujuk 
pada perbedaan dari rata-rata jangka panjang 
selama tahun 1961-1990 (30 tahun) dari suhu udara 
permukaan laut di beberapa daerah yang terletak 
di sepanjang garis khatulistiwa wilayah Pasifik. 
Wilayah ini disebut sebagai NINO1 dan NINO2 (yang 
terletak di Pantai Amerika Selatan), NINO3, dan 
NINO3.4 (yang masing-masing menempati Pasifik 
Timur dan Tengah) dan NINO4 (terletak di Pasifik 
Barat). NINO3.4 sebagian beririsan antara wilayah 
NINO3 dan NINO4. Pada saat terjadinya ENSO 
yaitu fenomena El Nino bergabung dengan Indeks 

Osilasi Selatan maka nilai suhu udara permukaan 
laut di daerah NINO3 dan NINO3.4 yaitu lebih dari 
( > +0,8 °C ) dari suhu udara permukaan laut rata-
ratanya sedangkan pada kejadian La Nina maka 
nilai di daerah NINO3 dan NINO3.4 kurang dari 
(< -0,8 °C) dari suhu udara permukaan laut rata-
ratanya. Pada umumnya fenomena global El Nino 
bersesuaian saling menguatkan adanya musim 
kemarau yang berkepanjangan di sebagian besar 
wilayah Indonesia dan sebaliknya fenomena global 
La Nina bersesuaian dengan saling menguatnya 
kondisi musim penghujan di sebagian besar wilayah 
Indonesia.

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

Dari ke-8 model Internasional NWP (Numerical 

Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF, 
JMA, METEO, NASA, NOAA dan UKMO yang telah 
melakukan perhitungan rata-rata indeks NINO3.4 
menunujukkan nilai NINO3.4 periode mingguan 
terbaru hingga tanggal 27 September 2020 adalah 
rata-rata mencapai hingga nilai ambang -1,1 °C 
melebihi ambang batas La Nina umumnya yaitu 
-0,8 °C. Hal ini bersesuaian dengan terjadinya 
kondisi pendinginan secara terus-menerus di 
wilayah Pasifik Tropis Tengah (NINO3.4) sejak 
pertengahan bulan Juli 2020 yang lalu. Semua 
model di atas menunjukkan ambang batas La Nina 
akan terjadi dari bulan Oktober 2020 hingga akhir 
tahun 2020 ini, dengan sebagian besar model di 
atas mempertahankan nilai tersebut hingga awal 
tahun 2021. Peristiwa fenomena global La Nina 
biasanya dapat menyebabkan pada meningkatnya 
kondisi hujan yang terjadi di sebagian besar 
wilayah Indonesia yang sedang mengalami musim 
hujan serta dapat menjadi pemicu terjadinya hujan 
pada wilayah di Indonesia yang secara umum 
masih berlangsungnya periode musim kemarau 
atau musim transisi yaitu fase peralihan dari musim 
kemarau menjadi musim hujan, seperti pada wilayah 
yang memiliki tipe hujan Monsun yaitu Pulau Jawa 
dengan periode musim transisi atau peralihan yang 
terjadi selama bulan September, Oktober hingga 
November ini. Dengan adanya fenomena global La 
Nina tersebut maka dapat menjadi faktor pemicu 
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terjadinya cuaca hujan selama bulan Oktober ini. 
Pada grafik di bawah ini menunjukkan nilai prakiraan 
rata-rata indeks NINO3.4 untuk setiap model 
internasional yang disurvei untuk bulan Oktober 
2020. Grafik tersebut menunjukkan sebagian besar 
model telah melebihi garis batas ambang putus-
putus berwarna biru yang menandakan terjadinya 
peningkatan fenomena global yaitu La Nina. 

Gambar Grafik Prakiraan Rata-Rata nilai IOD Bulan Oktober 2020 
(sumber : BOM Australia)

Pada gambar Tabel Probabilitas indeks NINO3.4 
di atas dari bulan Oktober 2020 hingga Desember 
2020 menunjukkan laju penurunan nilai indeks < 
−0,8 °C yang menandakan terjadinya fenomena 
global La Nina. Persentase nilai indeks < −0,8 °C 
mengalami kenaikan yang terjadi secara berturut-
turut dari bulan Oktober hingga bulan Desember 
2020, dengan persentase kejadian La Nina di 
bulan Oktober sebesar 82,8 %, meningkat kembali 
menjadi 99 % di bulan November dan mencapai 
puncaknya nanti diprakirakan di bulan Desember 
2020 dengan persentasenya mencapai 100 %. 
Hal ini menandakan bahwa fenomena global La 
Nina secara umum dapat mempengaruhi pada 
kondisi cuaca yang akan terjadi di wilayah Pulau 
Jawa umumnya dan khususnya Bandara Soekarno-

Gambar Tabel Probabilitas Indeks NINO3.4 Bulan Oktober, November, 
dan Desember 

(sumber : BOM Australia)

Hatta dan sekitarnya selama bulan Oktober 2020. 
Pengaruh fenomena global La Nina ini diprakirakan 
dapat menyebabkan pada mulai seringnya kejadian 
cuaca hujan yang terjadi, khususnya di wilayah 
Jabodetabek termasuk wilayah Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya, meskipun secara umum pada 
bulan Oktober biasanya pada wilayah tipe hujan 
Monsunal seperti Pulau Jawa sedang mengalami 
fase musim transisi atau peralihan dari musim 
kemarau menuju musim penghujan yaitu dari bulan 
September, Oktober, dan November, tetapi dengan 
adanya fenomena global La Nina tersebut maka 
secara umum diprakirakan selama bulan Oktober 
2020 dapat menyebabkan potensi seringnya 
terjadi cuaca hujan dibandingkan dengan saat 
tidak adanya fenomena global La Nina  di wilayah 
Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Oktober 2020  
(Sumber : BOM Australia)

Pada gambar Prakiraan Anomali Suhu Permukaan 
air Laut di atas untuk bulan Oktober 2020 di wilayah 
Samudera Indonesia bagian selatan Pulau Jawa 
diprakirakan terjadi anomali peningkatan suhu 
permukaan air laut sebesar 0,8 ̊C sampai dengan 2 
̊C dan antara 2 ̊C hingga 4 ̊C. Hal ini menunjukkan 
anomali rata-rata peningkatan suhu permukaan air 
laut dengan anomali antara 2 ̊C hingga 4 ̊C dapat 
menjadi potensi adanya kumpulan uap air yang 
dapat menghasilkan awan-awan hujan di sekitar 
wilayah Jabodetabek termasuk Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya.

3. Fenomena MJO (Madden Julian Oscilation)

MJO singkatan dari Madden-Julian Oscillation 

atau Osilasi Madden Julian yang merupakan 
gangguan tropis yang merambat ke arah timur 
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sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 hari. 
Menurut kajian para ahli, MJO memberi dampak 
yang luas terhadap pola hujan di wilayah tropis dan 
sekitarnya, sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan 
di sekitar tropis dan subtropis. Fase MJO dapat 
diketahui dengan melihat diagram fase monitoring 
MJO yang dibuat oleh Biro Meteorologi Australia. 
Jika nilai indeks RMM 1 (Real-Time Multivariat 

MJO series 1) dan RMM 2 (Real-Time Multivariat 

MJO series 2) berada di luar lingkaran dalam kotak 
diagram fase MJO tersebut maka fenomena MJO 
diidentifikasi kuat mempengaruhi terjadinya awan-
awan hujan di daerah tersebut pada area wilayah 
fase 1,2,3,4,5,6,7 dan 8.

Gambar Diagram Fase MJO selama periode 25 Agustus 2020 hingga 
03 Oktober 2020  

(Sumber : BOM Australia)

Jika nilai indeks RMM 1 dan RMM 2 berada 
di dalam lingkaran dalam kotak diagram fase 
MJO tersebut maka fenomena MJO diidentifikasi 
bersifat lemah. Saat fase MJO bersifat kuat maka 
pergerakannya akan berlawanan dengan arah 
jarum jam. Pada wilayah Benua Maritim Indonesia 
termasuk Pulau Jawa maka area pada fase indeks 
RMM 1 dan RMM 2 jika berada di fase 4 dan fase 5 
serta pada fase MJO diindikasikan kuat (berada di 
luar lingkaran) maka menyebabkan adanya awan-
awan menghasilkan hujan yang dapat terjadi di 
sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Pada gambar 
diagram fase MJO di atas yaitu yang berwarna biru 
hingga tanggal 03 Oktober 2020, fase MJO terlihat 
berada pada fase 5 dan terletak dekat dengan garis 

lingkaran dalam kotak fase MJO di sekitar Maritime 

Continent. Kecenderungan prakiraan pergerakan 
fase tersebut (berlawanan arah jarum jam) selama 
bulan Oktober 2020 menujukkan pergerakan 
fase MJO pada fase 5 dan berada di sekitar garis 
lingkaran yang diprakirakan akan bertahan hingga 
pertengahan bulan Oktober kemudian dilanjutkan 
dengan pergerakan menuju fase ke 6 hingga akhir 
bulan Oktober. Selama fase MJO diprakirakan 
berada pada fase ke 5 dekat dengan garis lingkaran 
atau bahkan diprakirakan berada dalam lingkaran 
maka fenomena faktor MJO bersifat lemah untuk 
mempengaruhi pada kondisi adanya kumpulan 
awan-awan penghasil hujan di wilayah Pulau Jawa 
pada umumnya dan khususnya di Jabodetabek 
termasuk wilayah Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya. Pada fase ke 6 yang 
diprakirakan akan berlangsung dari pertengahan 
bulan Oktober hingga akhir bulan Oktober maka 
juga bersifat tidak mempengaruhi pada kondisi 
terjadinya cuaca hujan di wilayah Pulau Jawa 
umumnya dan khususnya di Jabodetabek termasuk 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya. Gambar setiap fase MJO dari fase 1 
sampai dengan fase 8 dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini.

Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan Oktober, 
November, dan Desember  (1974-2009)  

(Sumber : BOM Australia)
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4. Kondisi OLR (Outgoing Long Wave Radiation)

Kondisi OLR dapat digunakan untuk mendeteksi 
adanya tutupan awan berdasarkan radiasi 
gelombang panjang yang dipancarkan bumi 
kembali ke angkasa yang dideteksi oleh sistem 
satelit secara global. Semakin tinggi nilai indeks 
OLR dalam satuan W/m2 ( indeks maksimum > 
320 W/m2 ) yang diterima oleh sistem satelit maka 
mengindikasikan terdapat sedikitnya tutupan awan 
pada daerah tersebut dan sebaliknya jika nilai indeks 
OLR bernilai rendah ( indeks minimum hingga < 
80 W/m2 ) mengindikasikan terdapat banyaknya 
awan-awan yang menutupi daerah tersebut. Pada 
gambar indeks total rata-rata OLR selama periode 
mingguan dari tanggal 27 September 2020 hingga 
03 Oktober 2020 terlihat di sebagian besar Pulau 
Jawa terdapat nilai total rata-rata OLR yang 
bernilai tinggi yaitu dengan indeks nilai rata-rata 
OLR berwarna coklat ( nilai indeks lebih besar dari 
260 W/m2 ) hal ini mengindikasikan selama periode 
akhir bulan September 2020 hingga awal Oktober 
2020 secara global memang terdapat sedikit tutupan 
awan di wilayah Pulau Jawa umumnya dan wilayah 
Jabodetabek khususnya Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya.  Gambar nilai total rata-
rata OLR selama periode akhir bulan September 
2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 27 
September hingga 03 Oktober 2020 

 (Sumber : BOM Australia)

Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya selama bulan Oktober 2020 
yaitu :

1. Adanya fenomena Global yaitu IOD (Indian 

Ocean Dipole) diprakirakan untuk bulan Oktober 
2020 dari ke- 6 data model Internasional 
NWP di atas secara rata – rata menunjukkan 
fenomena IOD berada pada fase negatif (- 
0,45 ̊C) dan diprakirakan fase IOD negatif akan 
tetap bertahan selama bulan Oktober 2020. Hal 
ini menyebabkan selama bulan Oktober 2020 
maka fenomena IOD bersifat negatif secara 
umum dapat berpengaruh pada terbentuknya 
awan-awan yang dapat menyebabkan cuaca 
hujan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa 
umumnya dan khususnya di Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya.  Berdasarkan 
pola angin regional pada periode akhir bulan 
September 2020 dan diprakirakan selama 
bulan Oktober 2020 masih menunjukkan pola 
angin regional timuran periode Monsun Timur 
yang umumnya bersesuaian dengan masih 
terjadinya musim kemarau di sebagian besar 
wilayah Pulau Jawa dan khususnya di Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya. 
Meskipun secara umum pada bulan Oktober 
2020 di wilayah yang memiliki tipe hujan 
Monsunal seperti wilayah Pulau Jawa sedang 
mengalami musim peralihan atau transisi dari 
musim kemarau menuju musim penghujan 
yang biasanya terjadi pada periode awal bulan 
Desember tetapi dari pola angin regionalnya 
pada bulan Oktober belum menunjukkan pola 
angin musim peralihan.

2. Adanya fenomena global La Nina berdasarkan 
data NINO3 dan NINO3.4 dari delapan 
model Internasional NWP di atas yang telah 
melakukan perhitungan untuk bulan Oktober 
2020 menunjukkan nilai indeks mencapai -1,1 
ºC sehingga menandakan indeks tersebut 
kurang dari batas ambang yang menandakan 
fenomena global La Nina sedang aktif jika 
indeksnya < −0,8 °C. Di prakirakan kondisi 
fenomena global La Nina ini akan bertahan dan 
terus menerus menuju puncaknya hingga akhir 
bulan Desember 2020 mendatang. Berdasarkan 
hal tersebut maka adanya fenomena global 
La Nina pada bulan Oktober 2020 di wilayah 
Jabodetabek yang secara umum sedang 
mengalami musim peralihan atau musim 
transisi dari musim kemarau menuju musim 
penghujan di awal bulan Desember mendatang, 
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maka dengan adanya fenomena global La Nina 
ini dapat berpengaruh pada munculnya awan-
awan penghasil terjadinya cuaca hujan di 
wilayah Jabodetabek umumnya dan khususnya 
di wilayah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 
dan sekitarnya selama bulan Oktober 2020. 
Karakteristik hujannya diprakirakan akan 
lebih sering terjadi pada waktu malam hingga 
waktu dini hari sebagai akibat dari adanya 
interaksi antara atmosfer dengan kenaikan 
suhu permukaan air laut di sekitar Samudera 
Indonesia bagian selatan Pulau Jawa yang 
dapat menjadi faktor pemicu terjadinya awan-
awan penghasil hujan di Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya seiring dengan masih 
bertahannya pola angin regional Angin Timuran 
selama bulan Oktober.  

3. Fenomena MJO diprakirakan selama bulan 
Oktober 2020 bersifat lemah karena fase 5 
yang diprakirakan akan bertahan hingga waktu 
pertengahan bulan Oktober dan kemudian 
memasuki fase 6 dari pertengahan bulan 
Oktober hingga akhir bulan Oktober ini maka 
fenomena MJO diprakirakan bersifat tidak 
mempengaruhi pada potensi adanya kumpulan 
awan-awan penghasil hujan di sebagian besar 
wilayah Pulau Jawa umumya dan khususnya 
di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya. Prakiraan kondisi nilai anomali 
rata-rata suhu pernukaan air laut yang berada 
di sekitar Pulau Jawa selama bulan Oktober 
2020 yang diprakirakan mengalami anomali 
peningkatan rata-rata suhu permukaan air 
laut > 2,0 ºC hingga mencapai 4,0 ºC maka 
potensi terjadinya awan-awan penghasil cuaca 
hujan dapat terjadi selama bulan Oktober 2020 

di wilayah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 
dan sekitarnya.

4. Kondisi penurunan nilai indeks rata-rata OLR 
secara global yang bernilai rendah yaitu 
dengan indeks nilai rata-rata OLR berwarna 
biru tua hingga hijau ( nilai indeks berada pada 
interval 120 W/m2 hingga 220 W/m2 ) yang 
mengindikasikan pada banyaknya tutupan awan 
secara global di wilayah Pulau Jawa umumnya 
belum terlihat dari gambar OLR total rata-rata 
dan OLR rata-rata anomali selama akhir periode 
27 September 2020 hingga 03 Oktober 2020. 
Keadaan ini menandakan selama periode akhir 
bulan tersebut di wilayah Pulau Jawa umumnya 
dan khususnya Bandara Soekarno-Hatta dan 
sekitarnya secara global rata-rata harian 
masih terdapat sedikitnya awan-awan yang 
menutupi langit di Pulau Jawa umumnya dan 
khususnya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 
dan sekitarnya. Kondisi cuaca hujan yang 
diprakirakan akan berpotensi terjadi selama 
bulan Oktober 2020 pada waktu malam hingga 
dini hari lebih disebabkan karena munculnya 
awan-awan penghasil hujan yang area 
luasannya masih belum bersifat meluas seperti 
karakteristik hujan saat musim penghujan. 
Karakteristik hujan yang diprakirakan terjadi 
selama bulan Oktober akan berlangsung masih 
dalam periode waktu yang singkat yaitu kurang 
dari 1 jam hingga 2 jam sebagai indikator masih 
berlangsungnya periode musim transisi atau 
musim peralihan dari musim kemarau menuju 
musim penghujan di wilayah Pulau Jawa 
umumnya dan khususnya Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya. [edy m]
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C
uaca adalah kondisi atmosfer yang 
terjadi pada waktu dan tempat tertentu 
(perka BMKG No 09 th 2010). Proses 
terjadinya cuaca itu sendiri dipengaruhi 

oleh Unsur-unsur antara lain : 

1. Radiasi Matahari

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

2. Suhu Udara

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

3. Kelembapan Udara 

Kelembapan udara merupakan banyaknya uap 
air yang terkandung dalam udara pada saat waktu 
tertentu.

4. Kondisi Awan

Awan terbentuk karena proses penguapan 
di permukaan bumi. Namun, awan tidak selalu 

B A G A I M A N A  P R O S E S 
T E R J A D I N Y A  C U A C A ?

terbentuk di setiap daerah yang terjadi penguapan 
yang besar. Hal ini karena adanya pengaruh angin 
yang dapat membawa awan bergerak ke suatu 
daerah tertentu.

5. Presipitasi / Hujan

Ketika udara lembab naik ke ketinggian, udara 
tersebut mengalami kondensasi dan membentuk 
tetes air yang menjadi awan. Air yang terkandung 
di dalam awan bisa jatuh ke permukaan Bumi yang 
disebut dengan hujan.

6. Tekanan udara

Tekanan udara berbeda pada setiap tempat 
tergantung pada intensitas atau lama penyinaran 
matahari, ketinggian, dan letak lintang suatu 
tempat. Semakin tinggi elevasi suatu tempat 
semakin rendah tekanan udara di tempat itu.

7. Angin

Angin merupakan udara yang bergerak yang 
disebabkan oleh rotasi bumi dan juga karena 
adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya. 
Angin bertiup dari daerah bertekanan udara tinggi 
menuju daerah tekanan rendah.

Unsur-unsur ini berbeda dari waktu ke waktu 
dan dari tempat ke tempat. Cuaca terjadi akibat 
dari suatu proses fisis dan dinamis yang kompleks 
yang terjadi di atmosfer bumi. 
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Sumber : https://www.tes.com/lessons/ BbNEnmaii_ZxpA/
pergerakan-bumi)

Kompleksitas proses fisis dan dinamis di atmosfer 
bumi ini berawal dari perputaran bumi mengelilingi 
matahari dan perputaran bumi pada porosnya, hal 
ini menyebabkan radiasi matahari yang diterima 
oleh Bumi tidak merata sehingga menimbulkan 
pergolakan udara di atmosfer dan terbentuklah 
cuaca. Pengamatan cuaca dilakukan secara terus 
menerus oleh BMKG, pengumpulan data hasil dari 
pengamatan cuaca tersebut kemudian dilakukan 
analisa yang menghasilkan prakiraan cuaca di 
suatu wilayah tertentu dalam bentuk  bahasa yang 
mudah dipahami masyarakat luas. 

Cuaca berdampak langsung terhadap kehidupan 
manusia sehari – hari, contohnya adalah hujan. 

(Sumber : https://saintif.com/proses-terjadinya-hujan/)

Hujan terjadi akibat radiasi matahari yang diterima 
oleh permukaan Bumi menyebabkan penguapan 
di udara, pada ketinggian tertentu uap air 
berubah menjadi partikel es yang berukuran kecil 
karena suhu di sekitarnya lebih rendah. Semakin 
banyak partikel es yang terbentuk dan bergabung 
menyebabkan pembentukan awan, butiran es di 
dalam awan akan tertarik oleh gaya gravitasi Bumi 
sehingga butiran es tersebut akan mencair dalam 
perjalanannya ketika  jatuh ke permukaan Bumi 
dalam bentuk hujan. 

Ketika hujan turun dengan intensitas sangat 
lebat dapat berpotensi menimbulkan genangan 
bahkan bencana banjir di suatu daerah yang dapat 
mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 
Kondisi cuaca dapat bervariasi  dalam hal jumlah, 
intensitas dan distribusinya, eksploitasi lingkungan 
yang berlebihan dan tidak memperhatikan kaidah 
tertentu serta pertambahan jumlah penduduk 
yang pesat dapat meningkatkan variasi yang 
mempengaruhi pembentukan cuaca. Dalam waktu 
dekat wilayah Jabodetabek akan memasuki awal 
musim hujan, untuk itu kita perlu mempersiapkan 
diri menjaga kebersihan lingkungan sekitar mulai 
dengan  tidak membuang sampah di sungai 
kemudian membersihkan saluran-saluran air agar 
tidak tersumbat oleh sampah.[tgh] 
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PYRANOMETER

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

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

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

Kemudian untuk mengukur unsur matahari 
lainya ada alat Pyrheliometer, Pyranometer, 
Sunphotometer, Spectral pyranometer, Net 
pyranometer, Pyrgeometer, Pyrradiometer dan 
lainnya. Walaupun banyak variasi metode dalam 
pengukuran radiasi sinar matahari, akan tetapi 

rata-rata mempunyai cara kerja yang hampir sama. 
Pada kesempatan ini akan dibahas lebih dalam 
tentang peralatan Pyranometer

Pyranometer adalah instrumen yang digunakan 
untuk mengukur radiasi sinar matahari yang jatuh 
pada sebuah permukaan datar horizontal dengan 
sudut 2π dan dengan rentang soectral dari 300 
sampai 3000nm. Pyranometer biasa di gunakan 
untuk mengukur radiasi pada permukaan dengan 
posisi horizontal menghadap ke atas dan jika di 
balik menghadap ke bawah maka digunakan untuk 
mengukur global radiasi yang dipantulkan Kembali.

Umumnya sensor yang digunakan pada 
pyranometer adalah, thermo-electric, photoelectric, 
pyro-electric, atau bimetallic element. Pada pyrano 
berbasis thermopile radiasi sinar matahari diserap 
oleh plat hitam horizontal, dan akan menghasilkan 
panas atau perubahan suhu yang akan di ukur oleh 
thermocouple yang di pasang seri atau seri-paralel, 
untuk membentuk thermopile.

Sisi aktif (panas) thermopile terletak tepat 
dibawah plat hitam yang menerima sinar radiai 
matahari. Dan sisi pasif (dingin) thermopile terletak 
pada sisi bawah yang terhubung dengan rangka 
pyranometer dan berfungsi sebagai heat-sink. 
Saat ini banyak pyranometer yang dikembangkan 
dengan elemen Peltier. Sama dengan thermo-

electric akan tetapi thermocouple / thermopile 

diganti dengan dua buah tipe semikonduktor yang 
berlawanan.



20 Vol 3 No 10 2020ISSN 2684-7299

Gambar Peltier elemen

Salah satu hal yang penting dalam pyranometer 
adalah melindungi plat hitam dari gangguan 
eksternal seperti hujan, debu, salju, dan lain-lain. 
Hampir semua pyranometer menggunakan kaca 
penutup berbentuk kubah atau double kubah untuk 
melindungi plat hitam dari gangguan eksternal.

Gambar Peltier elemen

Tergantung dari jenis kaca dan desainnya 
radiasi cahaya yang diteruskan kira-kira antara 
300nm sampai 3000nm. Desain kubah ganda lebih 
memberikan kestabilan data dan lebih melindungi 
dibandingkan dengan satu kubah. Beberapa jenis 
pyranometer tidak membutuhkan catu daya, 
instrumen ini biasa disebut sebagai pasif thermopile 

atau peltier pyranometer. Dimana sensor dapat 
menghasilkan tegangan listrik kecil akibat dari 
perbedaan suhu antara plat hitam dan heatsink. 
Sekitar 10µV(microvolts) per W/m2, diperkirakan 
sekitar 10mV(millivolt) dihasilkan saat siang hari. 
Tiap pyranometer mempunyai spesifikasi dan 
sensitifitas tersendiri dan hal ini dapat ditentukan 
saat proses kalibrasi.

Kalibrasi pyranometer bergantung dari 

penentuan satu atau dua faktor kalibrasi dan 
sangat bergantung dengan lingkungan sekitar saat 
kegaiatan berlangsung, seperti sudut kemiringan 
dan distribusi radiasi matahari, metode kalibrasi 
yang dipakai, kecepatan respon dari instrumen yang 
dikalibrasi, kemiringan instrumen, tingkat radiasi 
matahari, temperature, dan variasi lingkungan 
yang lainya.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk 
kalibrasi pyranometer:

- Komparasi dengan standar pyrheliometer 
untuk radiasi langsung dan shaded pyranometer 

yang telah terkalibrasi untuk radiasi matahari yang 
telah terdifusi.

- Komparasi dengan standar pyrhelimeter 
dengan matahari sebagai sumber, dan removable 

shading disc untuk pyranometer

- Menggunakan standar pyrheliometer 
dengan matahari sebagai sumber dan dua buah 
pyranometer yang akan di kalibrasi melakukan 
pengukuran global radiasi dan difusi radiasi secara 
bergantian.

- Menggunakan Optical bench dengan 
sumber cahaya buatan pada laboratorium, dan 
dikomprasikan dengan pyrheliometer yang telah 
terkalibrasi di luar ruangan.

Kesimpulan pyranometer dapat berfungsi dengan 
baik jika dirawat dengan baik dan terkalibrasi dengan 
tepat. Sehingga dapat menghasilkan pengukuran 
yang akurat. Pemanfaatan hasil pengukuran 
pyranometer harus digabung dengan nilai 
pengukuran instrumen lainya agar menghasilkan 
informasi dan Analisa cuaca yang lebih akurat dan 
informatif. [dendy]
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1. Sebagai negara berpotensi rawan bahaya 
gempabumi dan tsunami, penelitian/ kajian 
gempabumi dan tsunami di Indonesia perlu 
selalu didorong dengan tujuan bukan untuk 
menimbulkan kecemasan dan kepanikan 
masyarakat, namun untuk mendukung 
penguatan sistem mitigasi bencana, sehingga 
kita dapat mengurangi atau mencegah dampak 
dari bencana itu, baik jatuhnya korban jiwa 
maupun kerusakan bangunan dan lingkungan.

2. Sejak beberapa tahun yang lalu beberapa 
peneliti telah melakukan kajian potensi 
kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa yang 
dapat mencapai ketinggian 20 meter akibat 
gempabumi megahtrust. Metode, pendekatan, 
dan asumsi yang dilakukan dalam tiap penelitian 
tersebut berbeda, namun hasilnya kurang 
lebih sama, yaitu potensi terjadinya tsunami 
dengan ketinggian sekitar 20 meter, dalam 
waktu 20 menit gelombang tiba di pantai sejak 
terjadinya gempa. Penelitian tersebut antara 
lain dilakukan oleh Widjo Kongko (2018), Ron 
Harris (2017 - 2019), dan yang terakhir oleh 
tim lintas lembaga yang dipimpin oleh ITB dan 
didukung oleh BMKG. Hasil penelitian tersebut 
diperlukan untuk menguatkan sistem mitigasi 

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

T I D A K  PA N I K
gempabumi dan peringatan dini tsunami, 
mengingat potensi kejadian gempabumi dan 
tsunami di Indonesia tidak hanya berada di 
pantai selatan Jawa saja, namun berpotensi 
terjadi di sepanjang pantai yang menghadap 
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, ataupun 
pantai yang berdekatan dengan patahan aktif 
yang berada di laut (Busur belakang atau back 
arc thrusting, ataupun membentang sampai 
ke laut, dengan berbagai potensi ketinggian 
gelombang tsunami.

3. Penelitian terakhir oleh ITB yang didukung oleh 
BMKG, KKP, dan BIG dilakukan berdasarkan 
analisis data-data kegempaan BMKG dan 
pemodelan tsunami dengan beberapa 
skenario. Skenario terburuk mengasumsikan 
jika terjadi gempabumi secara bersamaan di 2 
segmen megathrust yang ada di selatan Jawa 
bagian Barat dan Selatan Jawa bagian Timur, 
yang mengakibatkan tsunami dengan tinggi 
gelombang maksimum 20 meter di salah satu 
area di selatan Banten, dan mencapai pantai 
dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa. 
Mekanisme kejadian tsunami yang dimodelkan 
ini serupa dengan kejadian tsunami Banda 
Aceh tahun 2004, yang juga diakibatkan oleh 
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gempabumi dengan Mw 9.1 dan tsunami 
mencapai pantai dalam waktu kurang lebih 20 
menit. Hasil pemodelan ini dapat juga menjadi 
salah satu acuan bahwa lahan di pantai yang 
berada pada ketinggian lebih dari 20 meter, 
relatif lebih aman terhadap ancaman bahaya 
tsunami. Hasil pemodelan  tersebut juga penting 
untuk penyiapan jalur dan tempat evakuasi, 
ataupun untuk penataan lahan di daerah rawan 
tsunami.

4. Sejak tahun 2008 Pemerintah Indonesia telah 
mengantisipasi potensi kejadian tsunami akibat 
gempabumi megathrust seperti yang pernah 
terjadi di Aceh tahun 2004, dan juga seperti 
yang telah dimodelkan oleh beberapa peneliti 
tersebut di atas. Jadi Sistem Peringatan Dini 
yang dibangun di BMKG memang disiapkan 
untuk memonitor dan mengantisipasi kejadian 
gempabumi (termasuk gempabumi megathrust) 
dengan magnitudo dapat mencapai lebih dari 
Mw 9, dan memberikan Peringatan Dini potensi 
datangnya gelombang tsunami. Dalam waktu 
3 s/d 5 menit setelah kejadian gempabumi, 
Sistem Monitoring dan Peringatan Dini tersebut 
yang dioperasikan dengan Internet of Things 
(IoT) dan diperkuat oleh super computer 
dan Artificial Intelligent (AI), secara otomatis 
dapat menyebarluaskan informasi peringatan 
dini tsunami ke masyarakat di daerah rawan 
gempabumi dan tsunami, melalui BNPB, 
BPBD, mass media, ataupun beberapa moda 
diseminasi (sms, email, website, sosial media). 
Dengan penyebarluasan peringatan dini tsunami 
tersebut maka masih tersisa waktu kurang lebih 
15 s.d 17 menit untuk proses evakuasi, apabila 
waktu datangnya tsunami diperkirakan dalam 
waktu 20 menit.

5. Adanya penelitian yang ditindaklanjuti dengan 
peringatan dini belum dapat sepenuhnya 
menjamin keberhasilan upaya pencegahan 
terjadinya korban jiwa dan kerusakan 
akibat tsunami, tanpa kesiapan masyarakat, 
Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait.

 Masih sangat diperlukan kesungguhan 
Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat 
bersama-sama Pemerintah Pusat untuk 
melakukan berbagai langkah kesiapan 
pencegahan bencana. Langkah tersebut 
harus didasarkan pada edukasi masyarakat 
agar mampu melakukan perlindungan dan 
penyelamatan diri terhadap bencana gempabumi 

dan tsunami, juga meresponse Peringatan Dini 
secara cepat dan tepat. Peran Media sangat 
penting dan efektif dalam mensosialisasikan 
dan mengedukasi masyarakat secara tepat, 
untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa 
menimbulkan kepanikan.

 Kesiapan Pemerintah Daerah juga sangat 
penting dalam menyediakan sarana dan 
prasarana evakuasi, peta rawan bahaya 
gempabumi dan tsunami, jalur dan tempat 
evakuasi,  melaksanakan gladi evakuasi secara 
rutin, menerapkan Building Code standar 
bangunan tahan gempabumi dan tsunami, 
terutama untuk bangunan publik dan bangunan 
vital, melaksanakan audit bangunan yang 
diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi 
bangunan agar benar-benar tahan terhadap 
gempabumi dan tsunami, serta dalam  
menerapkan tata ruang berbasis mitigasi 
bencana dan menegakkan aturan secara ketat 
agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar 
mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi ini. 
Langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi 
yang sesuai dengan local wisdom saat ini harus 
benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan, 
sebagaimana yang telah diamanahkan dalam 
Undang-undang no. 24/ tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, dan Peraturan 
Presiden no 93/ tahun 2019 tentang Penguatan 
dan Pengembangan Sistem Informasi 
Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami.

6. BMKG di seluruh Provinsi dan Wilayah Rawan 
Gempabumi dan Tsunami di Indonesia tetap 
terus siaga 24 jam dengan memonitor/ 
menginformasikan kejadian gempabumi secara 
real time dan dengan seketika memberikan 
Peringatan Dini potensi tsunami yang dapat 
dibangkitkan, serta terus mendukung dan 
bersinergi dengan BNPB, Pemerintah Daerah/ 
BPBD, TNI, Polri, Media, masyarakat dan 
berbagai pihak terkait utk lebih siap dalam 
mengantisipasi bahaya gempabumi dan 
tsunami.

Jakarta, 28 September 2020
Kepala BMKG
Dwikorita Karnawati
Sumber : http://www.bmkg.go.id
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R A P A T  O P E R A S I O N A L 
S E K S I  O B S E R V A S I  D A N

S E K S I  D A T A  &  I N F O R M A S I

R
apat masing-masing seksi dilaksanakan 
selama dua hari dengan agenda membahas  
semua hal yang ada dan yang akan 
dilakukan di tiap seksi. 

A. RAPAT OPERASIONAL SEKSI OBSERVASI 

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

Evaluasi:

1. Pembuatan berita WXREV sesuai tata cara tetap 
pembuatan  observasi permukaan sinoptik, 
sumber pembuatan  berita  WXREV adalah 
data  dari hasil pengamatan sinop tiap jam dari  
taman alat.

2. Pembuatan data METAR, sumber 
data berasal dari AWOS yang ada di                                                           
landasan 25R, 25L, 07R dan 07L yang tetap 
mengacu pada tata cara tetap pembuatan 
METAR, dengan tetap mencantumkan “RMK 
CB TO….”  sebagai informasi tambahan pada 
METAR dan Met Report.

3. Validasi data antara AWOS Coastal dan 

All Weather, dari hasil validasi diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut, untuk data arah 
dan kecepatan angin, tekanan udara, visibility 
dan data awan sudah valid, sedangkan data 
suhu dan kelembapan udara masih terdapat 
perbedaan yang signifikan (belum valid) dan 
perlu perbaikan pada peralatan All Weather 
tersebut.

4. Penakar hujan hellman tetap dioperasikan  
sementara menunggu peralatan pengganti dan 
kalibrasi.

Rencana kedepan:

1. Jam kerja operasional observasi:  Dinas PS 
(07.30 wib - 19.30 wib), Dinas MT (19.30 wib 
- 07.30 wib), Dinas PR (07.30 wib - 16.00 wib 
pada Senin- kamis dan 07.30 - 16.30 wib), dan 
Dinas P (07.30 wib - 17.30 wib).

2. Pemenuhan peralatan yang dibutuhkan 
observasi:  stopwatch, korek api gas, lilin 
kecil, jam digital dan regulator gas secepatnya 
mengingat tidak adanya backup barang 
tersebut. Untuk kenyamanan diperlukan 
petugas keamanan yang handal dan komitmen 
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terhadap tugasnya.

3. Akan diadakan renovasi gedung gas antara lain:  
perbaikan pintu, perbaikan lantai, perbaikan 
jendela, perbaikan lampu, pembuatan tempat 
parkir di belakang  gedung dan pengecatan 
tembok.

4. Tidak ada rencana pertukaran personel 
observer dengan forecaster pada tahun ini.

5. Rencana kegiatan IOP (lntermitten Observation 

Periode) Rasond yang akan dilaksanakan pada 
tgl 8 Januari 2021 sampai dengan 8 maret 
2021. Kegiatan ini akan  dilaksanakan sehari 4 
(empat) kali pada jam 00.00Z, 06.00Z, 12.00Z 
dan 18.00Z dengan  ketentuan Jam 00.00 
12.00,  dan 18.00 menggunakan balon rason 
350 gram dan transmitter 35 gram dan untuk 
jam  06.00Z  menggunakan balon  rason  600 
gram dan transmitter 85 gram.  Kegiatan ini 
akan dilakukan sepenuhnya oleh Observer.  
Terkait info teknis pelaksanaan akan diadakan 
rapat kembali dari Tim Pusmetbang dan Tim 
Observasi Soetta.  Untuk kelengkapan Peralatan 

Gambar Rapat Operasional daring melalui aplikasi Zoom

B. RAPAT OPERASIONAL SEKSI DATA & INFORMASI

Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 

September 2020 ini membahas rencana kedepan dan 
sharing knowledge  di Kelompok Analisa dan Ramalan.

Rencana kedepan:

1. Sehubungan akan berkurangnya tenaga di 
Kelompok Analisa dan Ramalan pada beberapa 
bulan ke depan karena terdapat dua orang 
mutasi dan dua orang cuti melahirkan, 
maka jumlah pegawai yang berencana 
melaksanakan cuti tahunan secara bersamaan 
akan dibatasi sebanyak dua orang agar tidak 
mengganggu jalannya kegiatan operasional.

Sharing knowledge:

Kegiatan Sharing knowledge yang dipaparkan 
oleh salah satu senior forecaster Stasiun Meteorologi 
Klas I Soekarno-Hatta, Edy Miswanto, S.Si ini guna 
menyamakan persepsi dan meningkatkan ilmu 
pengetahuan antar forecaster  sehingga kedepannya, 
informasi terkait dengan Aerodrome Warning dan 
SIGMET yang berada di wilayah Flight Information 

Region (FIR) Jakarta baik WS untuk cuaca 
siginifikan seperti awan cumulonimbus; turbulensi; 
icing, WV untuk informasi terkait abu vulkanik dan 
WC untuk fenomena siklon tropis serta informasi 
cuaca guna mendukung keselamatan penerbangan 
di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang 
diberikan dapat semakin tepat, cepat dan akurat.



25Vol 3 No 10 2020 ISSN 2684-7299

SIGMET:

1. Penyandian WV SIGMET apabila tidak diketahui 
arah pergerakannya pada Volcanic Ash 

Advisories yang dikeluarkan oleh Volcanic 

Ash Advisories Centre (VAAC) Darwin, maka 
untuk unsur pergerakan atau MOV dilaporkan 
dengan melihat arah angin yang ada pada 
Volcanic Ash Advisories dimana nilai MOV 
yaitu 1800 dari arah angin. Apabila arah 
angin yang ada bernilai variable (VRB), maka 
untuk unsur MOV tidak perlu dilaporkan.

2. Penyandian untuk unsur kecepatan 
angin menggunakan dua digit angka 
sehingga untuk nilai 1 – 9 disertai angka 0 
didepannya seperti 01, 02 dan seterusnya.

3. Validitas maksimal WS SIGMET adalah 4 
jam, sedangkan validitas maksimal WV 
dan WC SIGMET adalah 6 jam. Diharapkan 
setiap terbitnya WV SIGMET memiliki waktu 
validitas maksimal yaitu 6 jam dimana waktu 
awal validitas adalah sesuai dengan waktu 
kirim SIGMET di Computerize Message 

Switching System (CMSS) dan ADPS-AFTN, 
AMHS dan waktu akhir validitas adalah 
sesuai dengan waktu pada informasi FCST 
VA CLD +6 HR di Volcanic Ash Advisories. 

4. Pada Volcanic Ash Advisories terdapat salah 
satu informasi yaitu OBS VA DTG, namun 
terkadang informasi terkait hal tersebut tertulis 
EST OBS VA DTG, dalam hal ini tidak ada 
perbedaan penyandian yang dilakukan yaitu 
tetap menggunakan OBS AT. Keterangan EST 
menjelaskan bahwa Volcanic Ash Advisories 

berdasarkan pengamatan atau prakiraan. 

5. Khusus Gunung Krakatau, penyandian WV 
SIGMET terkait nama dan koordinat gunung 
yang meletus apakah Gunung Krakatau atau 
Gunung Anak Krakatau harus melihat Volcano 

Observatory Notice for Aviation (VONA) terlebih 
dahulu dikarenakan Volcanic Ash Advisories 

selalu melaporkan Gunung Krakatau walaupun 
pada pengamatannya yang meletus adalah 
Gunung Anak Krakatau. Dalam hal ini, setelah 
menerbitkan WV SIGMET forecaster diharapkan 
dapat mengirimkan informasi yang benar 
tentang nama dan koordinat gunung yang 
meletus kepada VAAC Darwin melalui email.

6. Waktu pengiriman WS SIGMET dan Terminal 

Aerodrome Forecast (TAF) lebih baik jangan 

bersamaan, yaitu dengan cara memberi 
jeda minimal satu menit, adapun kesamaan 
waktu awal validitas untuk beberapa WS 
SIGMET dan TAF diperbolehkan. Hal ini 
karena dikhawatirkan sistem akan membaca 
beberapa berita yang dikirimkan dalam waktu 
bersamaan merupakan berita yang memiliki isi 
yang sama sehingga ada satu atau beberapa 
WS SIGMET yang tidak akan terbaca di 
Japan Meteorological Agency (JMA) Tools.

7. WS SIGMET tidak hanya melaporkan informasi 
tentang keberadaan awan cumulonimbus 
melainkan juga terkait turbulensi, icing, 
mountain wave, dust storm dan sand storm. 
Sehingga diharapkan setiap forecaster juga 
melaporkan informasi terkait fenomena 
tersebut apabila terjadi, maka selain 
mengaktifkan TS INFO, IC INFO DAN TB 
INFO juga dapat diaktifkan secara bergantian.

8. WS SIGMET terkait awan cumulonimbus 
dapat bersifat pengamatan (OBS) atau 
prakiraan (FCST), adapun fenomena turbulensi 
dan icing hanya bersifat prakiraan (FCST).

Aerodrome Warning

Aerodrome warning adalah informasi mengenai 
kondisi meteorologi yang dapat mempengaruhi 
pesawat dan fasilitas layanan bandar udara 
yang berada di darat. Adapun format sandi 
aerodrome warning adalah sebagai berikut:

1. Format sandi aerodrome warning tidak 
memiliki urutan pasti pada pelaporan 
fenomena, sehingga untuk keseragaman 
informasi AD WRNG yang disampaikan 
oleh Stasiun Meteorologi Klas I Soekarno-
Hatta untuk kegiatan terkait penerbangan di 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 
maka, urutan fenomena yang dilaporkan 
antara lain Angin, Visibility kemudian Cuaca.

2. Berdasarkan kesepakatan internal 
dengan Jakarta Air Traffic Service 
Center (JATSC), nilai minimal pada unsur 
maksimal kecepatan angin yaitu 25KT.

3. Penyandian AD WRNG pada unsur visibility 
tanpa disertai keterangan VIS LESS THAN.

4. Unsur cuaca dengan intensitas slight seperti 
-TSRA, -SHRA, -RA, dan lain - lain tidak perlu 
dilaporkan pada aerodrome warning, adapun 
unsur cuaca dengan intensitas moderate, 
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penyandian AD WRNG yang dilakukan adalah 
TSRA, RA, TS, dan lain - lain, sedangkan 
unsur cuaca dengan intensitas heavy, 
penyandian AD WRNG yang dilakukan adalah 
HVY TSRA, HVY RA, HVY TS, dan lain – lain.

5. Unsur cuaca yang dapat dilaporkan pada 
aerodrome warning antara lain Thunderstorm 
(TS), hujan es, salju, freezing precipitation 

(FZRA/FZDZ), sand storm (SS), dust storm 

(DS), rising sand atau rising dust, angin 
kencang, squall, frost, volcanic ash, tsunami, 
volcanic ash deposition, toxic chemical 

dan fenomena lainnya sesuai dengan 
kesepakatan lokal seperti hujan (RA) karena 
hujan dengan intensitas sedang hingga 
lebat tanpa atau dengan thunderstorm tetap 
dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan, 
mempengaruhi pesawat dan fasilitas 
layanan bandar udara yang berada di darat.

6. Apabila terdapat kesalahan dalam penyandian 
AD WRNG, koreksi dilakukan dengan 
memberikan CCA, CCB dan seterusnya 
pada heading AD WRNG tanpa menyertai 
tulisan COR pada format sandi AD WRNG. 

7. Validitas maksimal AD WRNG yaitu 24 jam.

8. Apabila minimal 30 menit kemudian akan 
diprakirakan terjadi fenomena cuaca ekstrem, 

maka forecaster diharapkan segera membuat 
peringatan dini cuaca atau aerodrome 

warning dalam bentuk bahasa yang dikirim 
ke whatsapp grup INFO CUACA BANDARA, 
kemudian membuat sandi AD WRNG yang 
dikirimkan melalui CMSS, ADPS-AFTN, AMHS.

9. Aerodrome warning dapat bersifat pengamatan 
(OBS AT) atau prakiraan (FCST), dimana 
yang menjadi perhatian adalah apabila dalam 
penyandian AD WRNG menggunakan FCST tanpa 
disertai waktu, sedangkan pada penggunaan 
OBS AT disertai waktu dalam UTC. [day]

Gambar Rapat Operasional di Kantor
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P E R I N G A T I  H A R I  K E S A K T I A N  P A N C A S I L A

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

S
ALAM OLAHRAGA!!

Jumat, 25 September 2020 Sta. 
Met. Soekarno-Hatta mengadakan 
pertandingan tenis meja yang 

dilaksanakan di Gedung 725 AMOS Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Pertandingan 
ini diadakan guna meningkatkan kekompakan antar 
pegawai Sta. Met. Soekarno-Hatta serta dalam 
rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila 
pada 1 Oktober 2020. Sebanyak 18 peserta terdiri 
dari pegawai dan PPNPN turut memeriahkan 
pertandingan tenis meja tersebut. Tak terkecuali 
jajaran pejabat eselon dari Kepala Stasiun, Kasubag 
TU dan para kepala seksi juga antusias menjadi 
peserta dalam pertandingan tenis meja yang baru 
pertama kali diadakan di Sta. Met. Soekarno-Hatta 
tersebut. 

Dalam pelaksanaannya para peserta terlihat 
sangat antusias serta saling mendukung meskipun 
dalam keseharian sebagai kawan kini harus menjadi 
lawan. Hingga akhir babak penyisihan didapatkanlah 
2 orang peserta dalam kategori tunggal putra dan 
3 pasang peserta dalam kategori ganda yang akan 
melanjutkan pada babak final yang dilaksanakan 
pada 2 Oktober 2020.

Babak final pertandingan tenis meja Sta. Met. 
Soekarno-Hatta pun di mulai dengan final tunggal  
putra antara Edy Miswanto melawan D.Juma, 
dimana pertandingan dimenangkan oleh Edy 

Miswanto. Berlanjut pada final ganda, pada putaran 
pertama pasangan Tri Suwito - Bagas melawan 
pasangan Warno Mulud- Rezi yang dimenangkan 
oleh pasangan Tri Suwito - Bagas dengan skor  telak 
3-0. Sehingga pasangan ini berhak melaju ke babak 
final bertemu dengan pasangan Edy Miswanto- 
Andre. Dan diakhir pertandingan didapatkan juara 
1,2, dan 3.

Berikut daftar juara dalam pertandingan Tenis 
Meja Sta. Met. Soekarno-Hatta :

Kategori tunggal putra :

•	 Juara 1 Edy Miswanto

•	 Juara 2 D.Juma

•	 Juara 3 Dwi Rachmadi

Kategori ganda :

•	 Juara 1 Tri Suwito - Bagas

•	 Juara 2 Andre Febriansyah - Edy Miswanto

•	 Juara 3 Warno Mulud- Rezi

“Terima kasih kepada Kepala Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta yang berkenan mengadakan 
Kegiatan lomba tenis meja di masa pandemi 
Covid19, karena kegiatan ini bagus dilakukan 
untuk bisa tetap menjaga badan tetap sehat dan 
menjalin kekompakan dengan rekan kerja. “Bravo 
soettasuperteam!” Begitu komentar Tri Suwito 
sebagai pemenang dalam katagori ganda. [zak]
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P U R N A  T U G A S  B A P A K  S O N D Y

H
alo semua ada yang kangen sama Om 
nggak?” , terdengar suara khas dari 
Bapak Sondy menyapa kami. Bapak 
Sondy Pria Komara lahir di Tasikmalaya 

pada tanggal 29 September 1962 silam. Mbah 
Om, begitulah biasa kami memanggilnya. Kami 
mengenal Mbah Om sebagai pribadi yang baik 
dan pekerja keras, selain itu sifatnya yang humoris 
menjadikan suasana kantor lebih menyenangkan. 
Beliau telah mengabdikan diri kepada negara 
selama 37 tahun 6 bulan. Mbah Om merupakan 
lulusan Diploma I Meteorologi Balai Pendidikan 
dan Latihan Meteorologi dan Geofisika atau BPLMG 
(sekarang telah menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika). Pasca lulus D-I kedinasan 
di tahun 1983, beliau menjadi CPNS BMG di Stasiun 
Meteorologi Juwata Tarakan. Setelah kurang lebih 
12 tahun di Tarakan, pada tahun 1995 pria yang 
hobi bersepeda ini mutasi ke Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta Tangerang. Selama di Sta. Met. 
Soekarno-Hatta, Mbah Om pernah menjadi staff 
tata usaha dan bendahara pengeluaran. Terakhir 
di masa tugasnya beliau berada di unit Komunikasi 
Analisa dan Ramalan.

Per tanggal 1 Oktober 2020, mantan Ketua 4 Korwil 
B2W (Bike to Work) Tangerang ini memasuki purna 
tugas. 25 tahun sudah Mbah Om turut berjuang 
membangun Sta. Met. Soekarno Hatta hingga 
hasilnya dapat kami rasakan sekarang. Kepada 
kami beliau berpesan agar selalu semangat dan 
tetap menjaga kekompakan. Selamat menempuh 
masa purna tugas dan selamat berkumpul dengan 
keluarga, Mbah Om. Terimakasih atas segala 
kebaikan dan loyalitas yang telah Bapak Sondy 
berikan kepada Sta. Met. Soekarno-Hatta. [finkan]

Gambar bapak sondy pada saat duduk di bangku kuliah
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ANALISIS ATMOSFER SAAT HUJAN ES DAN ANGIN KENCANG DI BOGOR

(Studi Kasus tanggal 23 September 2020)

Soni Soeharsono

soni.soeharsono@bmkg.go.id  

 

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

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

Kata kunci: freezing level, angin kencang, hujan es.

ABSTRAK

ATMOSPHERIC ANALYSIS ON HAIL AND MICROBURST EVENT IN BOGOR

(Case Study on September, 23th 2020)

1. Pendahuluan 

Berdasarkan data dan keterangan dari pegawai 

dan AWS (Automated Weather Station) Stasiun 

klimatologi Bogor telah terjadi fenomena hujan 

es disertai angin kencang menyebabkan pohon 

tumbang dan listrik padam terjadi di wilayah Bogor 

pada tanggal 23 September 2020, angin maksimum 

pada pukul 10.30 UTC bernilai 23.8 m/s (±47 kt) [1]. 

Penulis mendapati pada periode transisi dibulan 

September, Oktober dan November sering terjadi 

angin kencang karena pada bulan-bulan tersebut 

terdapat evaporative cooling yang cukup [7]. 

Foster menggunakan pendekatan sounding untuk 

mengukur efek dari evaporative cooling [2]. 

Hujan es yang dihasilkan dari awan konvektif 

didaerah subtropis dapat juga disebut sebagai hail. 

Hail dapat memiliki suatu ukuran yang tergantung 

pada nilai ukuran atmosfer. Berbagai nilai ukuran 

tersebut dapat dihitung dengan menggunakan data 

termodinamika atmosfer yang dihitung dengan 

radiosounding, nilai-nilai tersebut berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diberbagai wilayah di 

lintang menengah atau wilayah subtropis seperti di 

Negara bagian Amerika [5]. 

Hujan es merupakan suatu endapan yang jatuh 

ke permukaan atau daratan dalam bentuk partikel 

es atau butiran es, besar ukuranya beragam yang 

jatuh tergantung kondisi atmosfer. Awan konvektif 

yang terbentuk dengan suhu puncak awan lebih 

rendah dari pada suhu – 10°C akan membentuk 

banyak konsentrasi butiran es yang akan meng-

inisial endapan jatuh ke permukaan. Pada kondisi 

umum hujan yang jatuh kepermukaan dalam 

bentuk cairan, hal ini terjadi akibat konsentrasi 

es yang turun sebagai endapan mengalami fase 

meleleh melewati lapisan melting layer [3]. Lapisan 

melting layer membentang dari ketinggian dengan 

isotherm 0°C hingga permukaan yang relatif 

suhunya hangat.
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Gambar 1. Analisis Hail dengan radar (sumber: www.

meted.ucar.edu)  

Di atmosfer bebas, air pada ketinggian dengan 

suhu 0°C hingga ketinggian dengan suhu -10°C 

berada pada fase cair yang disebut sebagai super 

cooled water. Kemudian semakin bertambah 

ketinggian diatas lapisan suhu -10°C air berada 

fase padat atau es. Ketinggian lapisan suhu 0°C 

disebut juga sebagai freezing level, menentukan 

kedalaman atmosfer yang berada diatas freezing 

level, semakin tinggi freezing level peluang hujan 

es akan memiliki waktu lebih banyak mencair 

dibandingkan ketika freezing level dekat permukaan 

bumi. Karena suhu dibawah freezing level yang 

hangat mencairkan fisis materi padat menjadi cair. 
Pada lapisan ketinggian isotherm -10°C hingga 

-30°C merupakan lapisan pertumbuhan hail atau 

hujan es [5].

Houze, 1993 menjelaskan bahwa percepatan 

negatif skala konvektif atau negative buoyancy 

dapat dijelaskan dengan beberapa faktor seperti 

evaporative cooling, melting dan precipitation 

loading. (Wakimoto dan Bringi, 1988) menyebutkan 

bahwa microburst cenderung terjadi dari melting 

layer, entrainment (evaporation cooling-penulis) 

dibawah dasar downdraft dapat lebih mempercepat 

downdraft jika suhu bola basah lingkungan lebih 

rendah dari pada downdraft parcel [4]. Beberapa hal 

yang dapat membuat ketinggian freezing level dapat 

menurun antara lain faktor evaporative cooling, 

evaporative cooling juga dapat menghasilkan 

fenomena angin kencang yang nilainya dapat 

diukur dengan downdraft CAPE atau DCAPE 

[6]. Kondisi atmosfer sebelum jenuh ketinggian 

freezing level berada pada kondisi normal, namun 

saat terbentuk awan konvektif, kondisi atmosfer 

yang jenuh yang diiringi proses cooling evaporation 

maka akan menurunkan ketingian lapisan freezing 

level yang dapat diukur dengan nilai suhu 0°C bola 

basah atau wet bulb zero (wb0).

Gambar 2. Analisis radiosounding 17 Februari 2019

Sebagai contoh analisis termodinamika 

pengamatan radiosounding pada tanggal 17 

Februari 2019 pukul 00 UTC di situs pengamatan 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta di waktu 

yang sama saat terjadi fenomena hujan dari awan 

konvektif mature-dissipating stage- microburst, 

DCAPE 2.681 J/kg, terukur ketinggian freezing 

level pada isobar 705.1 hPa atau 3.008 m AGL nilai 

wet bulb zero 713 mb, 9.866 feet AGL atau 2.990 m 

AGL yang berhimpitan dengan freezing level pada 

saat terdapat awan konvektif, Pada hari yang sama 

pada pengamatan jam 12 UTC ketinggian freezing 

level 4.727 m AGL.

Nilai Total Precipitable Water (TPW) memberikan 

gambaran instan jumlah kelembapan diatas suatu 

tempat yang membentang pada suatu jarak, nilai 

yang besar menunjukan besaran ketersediaan dari 

kelembaban untuk partikel droplet atau titik-titik 

hujan jatuh sebagai endapan. TPW memberikan 

gambaran kontribusi yang signifikan dalam ‘water 

loading’ kedalam suatu system awan konvektif; 

‘water loading’ mengurangi kekuatan updraft; 

kemudian nilai TPW yang besar menghasilkan 

downdraft yang kuat [10].
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3. Hasil dan Pembahasan 

2. Metode Penelitian

Gambar 3. Peta Provinsi Jawa Barat dan Banten

Pada penelitian kali ini menggunakan data 

Udara Atas radiosounding di Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta di wilayah Bandara Soekarno-

Hatta Tangerang, Banten karena lokasi ini yang 

memiliki data udara atas yang cukup dekat dengan 

situs pengamatan Stasiun Klimatologi Bogor (6°33’ 

12.60 S dan 106° 44’ 38.52 E) dengan data cakupan 

radiosounding dapat meliputi wilayah 200 km [6], 

dengan asumsi data pengamatan radiosounding di 

situs pengamatan Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta masih relevan di gunakan untuk mewakili 

data ketinggian lapisan beku dan wet bulb 0°C/ 

Wb0 (freezing level/ melting layer) serta lapisan 

pembentukan hail pada ketinggian isotherm -10° 

C dan -30° C meliputi wilayah Stasiun klimatologi 

Bogor. Data-data tersebut digunakan untuk 

menunjukan tebalnya kolom material es yang 

terbentuk dengan bantuan citra reflektivitas radar 
Doppler C-Band dengan ketentuan es diperlihatkan 

dengan nilai reflektivitas ≥50 dbz [5].  

Wakimoto, (2001) menunjukan bahwa penguapan 1 

g/kg air cair mendinginkan downdraft sekitar 2.5°K, 

downdraft dapat terbentuk atau menguat karena 

penurunan suhu virtualnya dan karena buoyancy 

thermal melalui penguapan curah hujan. Kecepatan 

vertikalnya dapat dihitung dengan perhitungan 

yang hampir mirip dengan CAPE, downdraft 

CAPE juga dikenal sebagai DCAPE, DAPE atau 

NAPE, dengan menggunakan DCAPE secara teori 

kecepatan vertikal yang mendekati permukaan 

bumi dapat dihitung dengan persamaan;

w
sfc

  =  -           (1)

Penguapan terjadi tidak hanya dibawah awan, 

sebagai contoh entrainment dari lingkungan 

udara kering pada level menengah, menghasilkan 

penguapan air pada awan. Pendinginan yang 

dihasilkan bisa sangat kuat jika udara entrainment 

kering. Parsel udara menjadi- buoyancy secara 

negatif dan ber-akselerasi ke bawah [3]. 

Dalam analisis radiosounding udara kering dengan 

menggunakan diagram termodinamika Skew T-log 

P dapat dilihat dari besarnya perbedaan antara 

suhu udara lingkungan dan suhu titik embun dan 

dengan menggunakan analisis data RH. Untuk 

menghitung nilai DCAPE dengan menghitung nilai 

area negatif antara level of free sink (LFS) dengan 

permukaan, temperatur bola basah rata-rata 

pada lapisan 700 – 500 hpa yang mengacu pada 

National Weather Service Louisville KY, NOAA [4]. 

Data radial velocity SRV radar Doppler C-Band 

dapat menampilkan nilai radial velocity skala 

lokal terhadap pergerakan sistem awan konvektif, 

kemudian nilai Vertical Integrated Liquid (VIL) 

memberikan estimasi kandungan uap air diatas 

suatu tempat yang akan dianalisa serta dapat 

menaksir potensi hujan es (Hail) [5].

Gambar 4. Grafik freezing level

Pada grafik freezing level pengamatan 

radiosounding di situs pengamatan Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta pada tanggal 23 

September 2020 jam 00 UTC bernilai 4.740 m AGL 

terlihat bahwa ketinggian lapisan freezing level 

diatas data rata-rata freezing level bulan September 

periode 2008 s/d 2017. Hal ini menunjukan bahwa 

analisis ketinggian lapisan freezing level jam 00 

UTC pada hari kasus kejadian hujan es dan angin 

kencang yang terjadi diatas wilayah sekitar situs 

pengamatan Stasiun klimatologi Bogor berada 

diatas cakupan periode bulan September tahun 

2008 s/d 2017 pukul 00 UTC, sedangkan ketinggian 

lapisan Wb0 pada pukul 00UTC 4.164 m AGL.
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Gambar 5. Gambar anomali medan suhu muka laut 

Gambar 6. Analisis TPW 00 UTC 23 September 2020

Berdasarkan gambar medan suhu muka laut 

tanggal terupdate tanggal 23 September 2020 yang 

dikeluarkan oleh National Oceanic Atmospheric 

Administration (NOAA) anomali medan suhu muka 

laut di wilayah di perairan Indonesia lebih tinggi dari 

normalnya pada data bulan yang bersangkutan. 

Hal ini tentu mengindikasikan bahwa anomali yang 

lebih tinggi terjadi pemanasan pada daerah tersebut 

sehingga dapat dikenali sebagai daerah hangat, 

daerah yang hangat cenderung memberikan suplai 

uap air ke atmosfer melalui penguapan. Selanjutnya 

dari peta analisis Total Precipitable Water (TPW) 

dari pukul 00 UTC hingga pukul 09 UTC terjadi 

eskalasi nilai TPW diwilayah pulau Jawa Bagian 

Barat., analisis nilai TPW pukul 00 UTC dari data 

situs tunggal menggunakan data radiosounding 

bernilai tinggi, 1.9 inchi.

Gambar 7. Analisis TPW 03 UTC 23 September 2020

Gambar 8. Analisis TPW 06 UTC 23 September 2020

Gambar 9. Analisis TPW 09 UTC 23 September 2020

Gambar 10. Gambar Diagram Themodinamika 23 

september 2020 pukul 00UTC 

Berdasarkan analisis data radiosounding pukul 00 

UTC nilai DCAPE yang terukur bernilai 986 J/kg, 

nilai tersebut menunjukan potensi angin maksimum 

yang dapat dihasilkan oleh fenomena awan 

konvektif jika terbentuk berdasarkan persamaan (1) 

bernilai 44 m/s menuju permukaan. Tinggi puncak 

dari hasil analisis radiosounding menggunakan 

data CCL-EL bernilai 16.008 m AGL. Selanjutnya 

ketinggian lapisan isotherm -10°C hingga -30°C 

membentang dengan ketinggian pada 6.574 m dan 

9.626 m pukul 00 UTC.

Produk radar cuaca sangat berguna dalam 

melakukan analisis dan prakiraan jangka waktu 

singkat (now casting) untuk mendeteksi fenomena-

fenomena cuaca yang akan terjadi disuatu lokasi, 
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contohnya adalah produk CMAX yang menampilkan 

data nilai reflektivitas maksimum pada suatu kolom 
atmosfer secara 3D dari awan konvektif, dari hal 

tersebut kita dapat menentukan tinggi puncak 

awan dan posisi nilai reflektivitas maksimum, 
kemudian produk cross section dari data CMAX 

dapat menampilkan penampang melintang atau 

membujur suatu irisan kolom data 3D awan 

konvektif yang akan memberikan informasi produk 

CMAX lebih detail dan dapat mengetahui informasi 

melting layer dalam struktur awan konvektif.

Penggunaan produk tersebut dalam meng-

analisa hujan es terdapat batasan nilai yang harus 

diperhatikan seperti ketinggian nilai reflektivitas >50 
dBz di lapisan bawah freezing level, apabila posisi 

nilai tersebut semakin dekat dengan permukaan 

maka potensi hujan es tinggi. Selanjutnya 

posisi nilai reflektivitas >35 dBz semakin tinggi 
keberadaannya diatas lapisan freezing level dan 

tinggi puncak awan meningkatkan probabilitas 

hujan es [5].

Analisa data radar Doppler C-band situs 

pengamatan Tangerang pada tanggal 23 September 

2020 memperlihatkan pertumbuhan echo dengan 

nilai >50 dBZ diatas wilayah Bogor hingga dari 0,8 
km hingga 8,6 km dan maksimum reflektivitas 65 
dBZ pada pukul 10.02 UTC, kemudian pada pukul 
10.10 UTC membentang dari 0,8 km hingga 12,4 

km dengan nilai maksimum 60.5 dBz, selanjutnya 

pada pukul 10.26 UTC membentang dari 0,8 km s/d 

8,7 km dan nilai reflektivitas maksimum 63.5 dBz. 
Analisis puncak awan dengan produk Etop yang 

dapat ditangkap pada pukul 10.18 UTC 17 km.

Gambar 11. Gambar produk CMAX 10.02 UTC

Gambar 12. Gambar produk CMAX 10.10 UTC

Gambar 13. Gambar produk CMAX 10.18 UTC

 Gambar 14. Gambar produk CMAX 10.26 UTC

Gambar 15. Gambar produk CMAX 10.34 UTC

Gambar 12. Gambar produk CMAX 10.10 UTC

Gambar 16. Gambar produk Etop 10.02 UTC

Gambar 17. Gambar produk Etop 10.10 UTC



34 Vol 3 No 10 2020ISSN 2684-7299

Gambar 19. Gambar produk Etop 10.26 UTC

Gambar 20. Gambar produk Etop 10.34 UTC

Gambar 21. Gambar produk Cross section 10.02UTC

Gambar 22. Gambar produk Cross section 10.10UTC

 Gambar 23. Gambar produk Cross section 10.18UTC

Gambar 24. Gambar produk Cross section 10.26UTC

Gambar 25. Gambar produk SRV 10.02 UTC

Gambar 26. Gambar produk SRV 10.10 UTC

Gambar 27. Gambar produk SRV 10.18 UTC

Gambar 28. Gambar produk SRV 10.26 UTC



35Vol 3 No 10 2020 ISSN 2684-7299

Gambar 29. Gambar produk SRV 10.34 UTC

Gambar 30. Gambar produk VIL 10.02 UTC

Gambar 31. Gambar produk VIL 10.10 UTC

Gambar 32. Gambar produk VIL 10.18 UTC

Gambar 33. Gambar produk VIL 10.26 UTC

Gambar 34. Gambar produk VIL 10.34 UTC

Analisis produk SRV sweep 1, 0.5° pada 10.02 UTC 

tertangkap nilai inbound -23.8 m/s kemudian pada 

pukul 10.10 UTC tertangkap nilai inbound -14.4 

m/s, selanjutnya pada pukul 10.18 UTC tertangkap 

pola anti siklonik dengan inbound -18,6 m/s dan 

outbound 20,8 m/s,  pada pukul 10.26 UTC terlihat 

pola divergen dengan nilai inbound -14 m/s dan 

outbound 19.5 m/s. Analisis data VIL menunjukan 

nilai eskalasi yang sangat besar pada pukul 10.02 

UTC bernilai 65,5 kg/m2 , kemudian pada pukul 

10.10 UTC 47,5 kg/m2 ; pada pukul 10.18 UTC 41,0 

kg/m2 dan pada pukul 10.26 UTC 51,0 kg/m2. 

 

4. Kesimpulan

Berdasarkan peta anomali SST yang menghangat 

menggambarkan penguapan uap air dilepaskan 

ke atmosfer dan banyaknya uap air yang dapat 

diangkat keatmosfer sebagai water loading melalui 

peta TPW semakin meningkat dengan intensitas 

tinggi hingga nampak di citra reflektivitas radar pada 
kondisi aktial dengan reflektivitas maksimum 64.5 
dBz di pukul 10.26 UTC. Berdasarkan ketinggian 

nilai reflektivitas maksimimum >50 dBz dibawah 
lapisan freezing level (wb0) 4.164 m hingga 0.8km 

dan ketinggian puncak awan 17 km serta nilai 

reflektivitas >50 dBz yang berada lebih dari 6.574 
m  hingga 8,7 km berupa zona pertumbuhan hail 

maka kemungkinan besar telah terjadi fenomena 

pembentukan es yang intens hingga pukul 10.26 

UTC dan materi es dengan ketinggian nilai freezing 

level tersebut memungkinkan lamanya material 

es yang mencair lebih lambat sehingga es dapat 

jatuh sebagai endapan es di permukaan. Data 

radiosounding dengan menggunakan analisis 

nilai DCAPE terdapat evaporative cooling serta 

memungkinkan terjadi angin kencang selanjutnya 

dengan analisis SRV yang menampilkan analisis 

lokal kecepatan angin terlihat pola anti siklonik 

dan divergen angin yang dapat dicirikan sebagai 

microburst dengan kecepatan angin maksimum 
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sebesar 23.8 m/s dan data AWS Stasiun Klimatologi 

Dramaga Bogor pada pukul 10.30 UTC sebesar 

23.8 m/s. 
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