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Sebagian besar kita biasanya jika ingin melakukan 
aktifitas diluar rumah ataupun di dalam rumah, pasti 
mungkin dan sering bertanya dalam hati ataupun 
mencari informasi tentang : Bagaimanakah cuaca 
nanti, cuaca esok hari, hujan tidak ya, kalau hujan 
jam berapa kira-kira, lama enggak ya hujannya. 
Hal tersebut menjadikan kondisi Cuaca merupakan 
faktor yang sangat penting bagi kita untuk diketahui 
sebagai persiapan dalam menjalankan sebuah 
aktifitas. Dalam bulletin edisi ini maka kami telah 
menyajikan tentang kondisi cuaca khususnya yang 
mewakili aktifitas dalam bidang penerbangan di 
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 
yaitu profil cuaca selama Bulan November 2020 dan 
bagaimana kondisi prakiraan cuaca untuk Bulan 
Desember 2020.

Kondisi udara yang secara umum dirasakan lebih 
panas dari kondisi biasanya oleh sebagian besar 
masyarakat kita saat awal Bulan November 2020 
sehingga terdapat adanya fenomena Gelombang 
Panas maka dalam edisi ini pun kami telah 
menyajikan tentang bagaimanakah kondisi yang 
sebenarnya menurut hasil kajian dan sumber data 
BMKG. Pentingnya sebuah jaringan komunikasi 
terintegrasi dalam menunjang kegiatan operasional 
yang ada di kantor BMKG Pusat dan di Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta Cengkareng juga kami 
sajikan dalam edisi bulletin ini. Hal yang tak kalah 
penting dalam upaya menjaga kondisi kesehatan di 
masa Pandemi Covid-19 dan menjaga kekompakan 
setiap pegawai maka kamipun melaporkan hasil 
pertandingan olahraga persahabatan antara kami 
dengan UPT BMKG Stasiun Maritim Serang.

Dalam bagian akhir edisi ini, kami menyajikan 
hasil studi kasus pada Bulan Juni dan Juli 2020 
tentang penyebab pesawat komersil yang Go-
Around di Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan data 
hasil observasi komponen angin permukaan yang 
terdapat dalam AWOS Stasiun Metorologi Soekarno-
Hatta Cengkareng. 

Demikian dari kami semoga bermanfaat, Selamat 
Membaca.............. 
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PROFIL CUACA BULAN NOVEMBER 2020 DAN

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan November 2020

P
ada bulan November wilayah Jawa 
telah memasuki musim hujan sehingga 
monsun Australia telah melemah dan 
sebaliknya monsun Asia menjadi aktif 

dan berpotensi akan menguat dengan kondisi 
pola angin yang dominan adalah baratan. Buletin 
MetAero menyajikan profil cuaca dan Aerodrome 

Climatological Summary (ACS). Profil cuaca bulan 
November 2020 menggambarkan rangkuman 
kondisi cuaca yang terjadi selama bulan terkait. ACS 
bulan Desember  menyajikan data angin, visibility, 
dan temperatur udara periode 10 tahun terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN NOVEMBER 2020

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan November 
2020 menunjukkan arah angin didominasi dari Barat 
Daya hingga Barat, kemudian kecepatan angin 
juga bervariasi dari terendah hingga 21 knot. 
Bulan November sudah memasuki kondisi musim 
hujan dimana angin yang berhembus didominasi 
oleh angin baratan dan monsun Asia sudah mulai 
aktif di bulan ini. Angin maksimum didominasi 
dari arah Barat. Angin calm memiliki persentase 
0,4% sedangkan angin maksimum yang mencapai 
21 knot memiliki persentase 1%. Berdasarkan 
data tersebut potensi adanya arah angin tegak 
lurus dengan landasan (crosswind) juga perlu di 
perhatikan. Berikut adalah gambar profil arah dan 
kecepatan angin bulan November 2020.

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) menjadi salah satu 
unsur cuaca yang sangat penting bagi penerbangan 
dalam kegiatan take-off dan landing. Untuk itu 
para penerbang penting mengetahui kondisi jarak 
pandang guna keselamatan penerbangan. Profil 
visibility bulan November 2020 menunjukkan 
kondisi visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana 
mencapai maksimum rata-rata pada siang hari. 
Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan November 
adalah 7 km dengan kondisi nilai minimum saat 
bulan November  adalah 400 meter. Kondisi nilai 
minimum visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca 
hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan 
udara kabur (haze/mist). Berikut adalah profil 
visibility harian yang terjadi pada bulan November 
2020.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN DESEMBER 
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Gambar Profil Visibility bulan November 2020

Gambar Profil Curah Hujan Bulan November 2020

Gambar Profil Temperatur Udara bulan November 2020

Gambar Profil Tekanan Udara bulan November 2020

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan November 2020 
menunjukkan  jumlah curah hujan yaitu sebesar 
22,2 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 
11 hari. Distribusi curah hujan bulan November 
2020 pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 
15,2 mm, kemudian dasarian II sebesar 0,2 mm, 
dan pada dasarian III dengan jumlah curah hujan 
sebesar 6,8 mm. Berikut adalah grafik sebaran 
curah hujan pada bulan November 2020.

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan November 2020 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 28,1°C. 

Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 
di bulan ini, yaitu 34,9°C terjadi pada tanggal 2 
November 2020. Kemudian nilai temperatur udara 
minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 22,6°C 

pada tanggal 8 November 2020. Berikut adalah 
profil temperatur udara bulan November 2020. 

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 
dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 
temperatur udara mencapai nilai yang maksimum 
maka tekanan udara akan menghasilkan nilai yang 
minimum. Profil tekanan udara bulan November 
2020 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara 
pada bulan ini adalah 1008,4  mb. Adapun nilai 
maksimum yang terjadi pada bulan ini adalah 
sebesar 1013,9 mb sedangkan nilai minimum yang 
tercatat pada bulan November adalah 1004,2 mb. 
Berikut adalah grafik profil tekanan udara bulan 
November 2020.

6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan November 2020 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 77%.  Nilai kelembapan udara maksimum 
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adalah  sebesar 96% yang terjadi pada tanggal 
6 November 2020 sedangkan kelembapan udara 
minimum adalah sebesar 42% terjadi pada 
tanggal 27 November 2020. Berikut adalah profil 
kelembapan udara bulan November 2020.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan November 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 November 
2020.

 Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan 
keadaan cuaca yang mendominasi adalah udara 
kabur (HAZE) disertai fenomena cuaca hujan 
dengan intensitas ringan hingga sedang dengan 
jumlah hari hujan pada bulan November sebanyak 
14 hari hujan.

Tabel Kondisi Cuaca Bulan November 2020

TGL
PAGI HARI  

(06.00-11.00 WIB)

SIANG HARI 

(12.00-17.00 WIB)

MALAM HARI 

(18.00-23.00 WIB)

DINI HARI  

(00.00-05.00 WIB)  
RAIN 

1 - TSRA - - 2,7
2 -RA - - HZ 0
3 BR - HZ HZ 0
4 HZ VCTS - -RA 1,0
5 -RA - HZ BR 6
6 -RA TSRA BR BR 5.5
7 BR - - HZ 0
8 HZ VCTS HZ HZ 0
9 HZ - - HZ 0
10 HZ VCTS HZ HZ 0
11 - - - VCTS 0
12 HZ - - HZ 0
13 - - HZ HZ 0
14 HZ - - - 0
15 - - HZ HZ 0
16 - - HZ HZ 0
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17 HZ - HZ -RA 0,2
18 HZ TS - HZ 0
19 HZ VCTS  HZ 0
20 - - HZ HZ 0
21 HZ - HZ HZ 0
22 HZ -RA - BR 0,2
23 -RA VCTS - - 0,6
24 - - TSRA HZ 0,1
25 - VCTS -RA HZ 0
26 HZ VCTS   0
27 - - VCTS -RA 1,5
28 HZ -RA - - 0
29 - -RA -RA -RA 4,3
30 -RA - - - 0,1

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

DESEMBER

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) arah 
dan kecepatan angin menyajikan data arah dan 
kecepatan angin bulan Desember selama 10 tahun 
(2010 – 2019) dengan tampilan windrose. Data 
ACS dapat dijadikan acuan untuk kegiatan take-off 

dan landing selama bulan Desember 2020. Gambar 
ACS arah dan kecepatan angin bulan Desember 
memperlihatkan angin dominan bertiup dari arah 
Barat Daya hingga Barat dengan kecepatan 
bervariasi dari calm hingga 21 knots. Aktifnya 
angin baratan (Monsun Asia) membuat arah angin 
didominasi dari barat dan kecepatan yang cukup 
kencang. Berdasarkan kondisi tersebut, para 
pengguna informasi penerbangan diharapkan 
tetap waspada terhadap adanya peluang kejadian 
angin kencang serta crosswind maupun tailwind. 
Informasi ini diharapkan dapat menjadi acuan 
terkait penunjang kegiatan take-off dan landing 

untuk mendukung keselamatan transportasi 
penerbangan. Berikut adalah gambar ACS bulan 
Desember selama 10 tahun terakhir.

2. VISIBILITY

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Desember 
Periode 2010-2019

Visibility atau jarak pandang mendatar 
merupakan salah satu faktor penting bagi maskapai 
penerbangan untuk menentukan kegiatan take-off 

dan landing pesawat. Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) memberikan informasi terkait 
kondisi visibility pada bulan Desember selama 
10 tahun terakhir (2010 – 2019). Informasi ini 
diharapkan dapat berguna untuk memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan Desember 
tahun 2020. 

Secara umum kondisi visibility bulan Desember 



7Vol 3 No 12 2020 ISSN 2684-7299

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Desember Periode 2010-2019

Gambar ACS Visibility bulan Desember Periode 2010-2019

didominasi pada kisaran 5000-8000 meter. 
Kondisi visibility di bawah 3000 meter memiliki 

frekuensi persentase sebesar 0.5 %. Nilai visibility 

bulan Desember di wilayah Bandara Soekarno-
Hatta memiliki rata-rata sekitar 7.5 km. Nilai 
visibility maksimum di atas 10 km pada semua 
tahun, sedangkan nilai visibility minimum sebesar 

0.5 km pada tahun 2012. Berkurangnya visibility 

pada bulan Desember terjadi karena adanya 
udara kabur dan presipitasi karena pada bulan ini 
mulai memasuki musim hujan. Berikut adalah ACS 
visibility bulan Desember periode 10 tahun terakhir.

3. TEMPERATUR UDARA

Parameter selanjutnya untuk Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) ini adalah kondisi 
temperatur udara bulan Desember selama 10 tahun 
terakhir di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. 
Temperatur udara pada bulan Desember didominasi 
kisaran nilai 25°C hingga 30°C. Dimana pada 
rentang nilai tersebut mencapai persentase 62%. 
Nilai rata-rata temperatur udara bulan Desember 
sebesar 27.5°C. Temperatur udara pada rentang 
30°C hingga 35°C memiliki persentase sebesar 
20%. Adapun nilai maksimum temperatur udara 
mencapai 35.0°C pada tahun 2014 dan 2017, 
sedangkan temperature udara minimum mencapai 
22.0°C pada tahun 2013. Gerak semu matahari 
dari equator menuju belahan bumi selatan (BBS) 
dan mulai masuknya musim hujan membuat nilai 

temperatur bulan Desember lebih rendah dari bulan 
November. Berikut ACS temperatur udara bulan 
November periode 10 tahun terakhir. [tguh&ai] 
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PRAKIRA AN CUACA BULAN DESEMBER 2020

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)

Fenomena 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 Samudra Hindia mengalami 
pendinginan sedangkan suhu udara permukaan 
laut yang lebih hangat berada di bagian Timur 

Samudra 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 
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Gambar Skema IOD bernilai Positif (sumber : BOM Australia)

Gambar Skema IOD bernilai Negatif (sumber : BOM Australia)

Gambar Skema IOD bernilai Netral (sumber : BOM Australia)

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. 
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 aktifitas 
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.

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 Samudra Hindia Bagian Barat sehingga 
menghasilkan aktifitas Angin Baratan yang lebih 
kuat melintasi Samudra Hindia dengan sifat memiliki 
kandungan uap air yang dapat menimbulkan 

terjadinya pembentukan awan hujan di Pulau 
Sumatra 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 Sumatra dan Jawa, 
sebaliknya pada fase IOD Negatif (-) berhubungan 
dengan bertambahnya intensitas curah hujan di 
bagian Barat Benua Maritim Indonesia. 

Pada Fase IOD bernilai netral maka uap air dari 
samudra 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 Samudra Hindia serta menghasilkan 
aktifitas Angin Baratan di sepanjang garis 
Khatulistiwa. 
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Gambar Grafik Prakiraan Rata-Rata nilai IOD Bulan Desember 2020 
(sumber : BOM Australia)

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan 
oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia) 
menunjukkan IOD saat ini bersifat netral. Nilai 
terbaru selama periode rata-rata mingguan hingga 
tanggal 24 November adalah –0.2 °C, masih dalam 
batas netral. Peristiwa IOD yang terjadi di Samudra 
Hindia biasanya tidak dapat terjadi antara bulan 
Desember hingga bulan April. Hal ini karena palung 
monsun bergeser ke arah selatan di atas Samudra 
Hindia bagian tropis sehingga mengubah pola 
angin berakibat pola IOD sulit terbentuk. Sebagian 
besar model menunjukkan IOD akan tetap netral 
selama periode prakiraan bulan Desember. 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 Desember 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 (+).

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 
kaki selama periode akhir Bulan November 2020 
menunjukkan bahwa di sebagian wilayah Belahan 
Bumi Utara yaitu Laut Andaman sebelah Utara 
Pulau Sumatra, Laut China Selatan dan Laut 
Philippina masih terdapatnya sistem gangguan 
Tekanan Rendah (Low Pressure) sebesar < 1010 
HPa. Keadaan ini diprakirakan masih berlangsung 
hingga pertengahan Bulan Desember. Sistem 
gangguan Tekanan Rendah (Low Pressure) 
sebesar < 1010 HPa juga sudah mulai terbentuk 
di sebagian wilayah Belahan Bumi Selatan seperti 
di wilayah Samudra Indonesia bagian Barat Daya 
Pulau Sumatra dan Samudra Indonesia bagian 
Selatan Pulau Jawa serta Laut Timor dan wilayah 
perairan bagian Barat Laut - Utara Australia. 
Adanya sistem gangguan Tekanan Rendah (Low 

Pressure) yang sudah mulai terbentuk di Belahan 
Bumi Selatan tersebut menyebabkan adanya aliran 
massa udara regional musim Monsun Asia Musim 
Dingin dari Belahan Bumi Utara di wilayah dataran 
tinggi Asia (Tibetian Plate) yang dapat bergerak 
memasuki wilayah Belahan Bumi Selatan melintasi 
garis khatulistiwa termasuk wilayah Indonesia 
seperti Pulau Jawa meskipun aliran massa udara 
regional Monsun Asia Musim Dingin tersebut belum 
seluruhnya dapat dengan bebas memasuki wilayah 
Belahan Bumi Selatan melewati garis Khatulistiwa 
karena masih adanya Sistem gangguan Tekanan 
Rendah yang bernilai < 1010 HPa di wilayah Belahan 
Bumi Utara yang menahan masuknya aliran massa 
udara regional Monsun Asia Musim Dingin tersebut. 
Dengan terdapatnya aliran massa udara regional 
Monsun Asia Musim Dingin dari Belahan Bumi Utara 
tersebut maka dapat dijadikan sebagai pertanda 
secara umum akan datangnya periode angin 
regional Musim Baratan yang bersamaan dengan 
akan terjadinya Musim Penghujan di wilayah yang 
memiliki tipe hujan Monsunal seperti Pulau Jawa 
yang umumnya terjadi pada bulan Desember, 
Januari dan Februari. Berdasarkan kondisi analisis 
angin regional ini maka diprakirakan pada Bulan 
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Desember 2020 di wilayah Pulau Jawa dan 
khususnya wilayah Jabodetabek termasuk Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya sudah 
memasuki Musim Penghujan.

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 30 November 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 Samudra 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 Samudra 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 24 November adalah rata-
rata − 1.7 °C, melebihi ambang batas La Niña yaitu 
- 0.8 °C. Semua model yang disurvei menunjukkan 
suhu permukaan laut Pasifik tengah (NINO3.4) 
cenderung berlanjut melebihi batas ambang La 
Niña hingga setidaknya sampai berakhirnya musim 
panas di selatan yaitu sekitar Bulan Februari 2021. 
Hal ini bersesuaian dengan terjadinya kondisi 
pendinginan secara terus-menerus di wilayah Pasifik 
Tropis tengah (NINO3.4) sejak pertengahan Bulan 
Juli yang lalu. Semua model di atas menunjukkan 
bahwa fenomena global La Nina diprakirakan masih 
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terjadi pada bulan Desember 2020 ini hingga 
bulan April 2021. Adanya fenomena global La Nina 
biasanya dapat menyebabkan pada meningkatnya 
kondisi cuaca hujan yang terjadi di sebagian besar 
wilayah Indonesia yang sedang mengalami periode 
Musim Penghujan seperti pada wilayah Pulau Jawa 
yang memiliki tipe hujan Monsun yang secara 
umum mulai memasuki Musim Penghujan pada 
Bulan Desember, Januari hingga Februari. Pada 
Grafik di bawah ini menunjukkan nilai prakiraan 
rata-rata indeks NINO3.4 untuk setiap model 
internasional pada bulan Desember 2020. Grafik 
tersebut menunjukkan pada bulan Desember 2020 
sebagian besar model memprakirakan nilai indeks 
NINO3.4 telah melebihi garis batas ambang putus-
putus berwarna biru yang bernilai – 0.8 °C yang 
menandakan terjadinya peningkatan fenomena 
global yaitu La Nina. 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO3.4 untuk bulan Desember 2020 
(sumber : BOM Australia)

Gambar Tabel Probabilitas Indeks NINO3.4 Bulan Desember 2020 hingga Mei 2021 (sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel Probabilitas indeks NINO3.4 
di atas dari Bulan Desember 2020 hingga April 
2021 menunjukkan laju penurunan nilai indeks < 
− 0.8 °C yang menandakan fenomena global La 
Nina masih terjadi. Probabilitas prosentase nilai 
indeks < −0.8 °C hingga 99 %  terjadi berturut-
turut dari Bulan Desember 2020 dan Januari 
2021, sedangkan dari Bulan Februari 2021 hingga 
bulan Mei 2021 prosentase nilai indeks < −0.8 °C 
bergerak menurun dan kemudian tetap dari 90.9%, 
75.8%, 75.8% dan 64.6%.  Hal ini secara umum 
menandakan bahwa fenomena global La Nina 
probabilitas kejadiannya masih cukup kuat terjadi 
sepanjang Bulan Desember 2020 hingga Bulan 
April 2021 dan mulai menurun pada Bulan Mei 
2021. Secara umum pengaruh fenomena global La 
Nina ini diprakirakan dapat menyebabkan semakin 
menguatnya Musim Penghujan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta dan sekitarnya selama Bulan 
Desember 2020. 

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Desember 2020  
(Sumber : BOM Australia)
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Pada gambar Prakiraan Anomali Suhu 
Permukaan air laut di atas untuk Bulan Desember 
2020 di wilayah Samudra Indonesia Bagian Selatan 
Pulau Sumatra dan Perairan Utara bagian Barat 
Australia 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 yang terjadi di wilayah perairan yang 
luas seperti di Samudra Indonesia bagian Selatan 
hingga Barat Daya Pulau Sumatra dan Perairan 
Utara bagian Barat Australia dapat menjadi potensi 
pada munculnya gangguan Sistem Tekanan Rendah 
(Low Pressure Area) sehingga dapat menyebabkan 
pada munculnya angin kencang ( > 10 knot ) pada 
lapisan rendah  hingga lapisan menengah dalam 
skala ruang yang cukup luas dan dalam waktu 
orde harian di sebagian besar wilayah Jabodetabek 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya. Jika kondisi adanya gangguan Sistem 
Tekanan Rendah (Low Pressure Area) diprakirakan 
masih bertahan selama Bulan Desember 2020 di 
lokasi wilayah Samudra Indonesia Bagian Selatan 
Pulau Sumatra, Samudra Indonesia Bagian Selatan 
Pulau Jawa dan perairan bagian Barat Australia 
maka secara regional dapat menyebabkan pada 
berkurangnya energi pertumbuhan awan-awan 
penghasil hujan dalam skala lokal di sekitar 
wilayah Jabodetabek dan Bandara Soekarno-
Hatta karena adanya kondisi angin kencang ( > 
10 knot ) dalam skala regional yang berlangsung 
dalam periode harian. Diprakirakan kondisi cuaca 
hujan yang terjadi selama Bulan Desember 2020 
khususnya di Jabodetabek dan Bandara Soekarno-
Hatta masih hujan dengan karakteristik berdurasi 
singkat waktunya ( < 2 jam ) dengan hujan yang 
lebih disebabkan karena adanya unsur adveksi 
yaitu penjalaran massa udara secara horizontal 
dari wilayah yang terdapat kumpulan awan hujan 
di sekitar wilayah Selat Sunda yang karena faktor 
pergerakan angin kencang ( > 10 knot ) secara 

regional dapat bergerak menyebabkan kejadian 
cuaca hujan di Bandara Soekarno-Hatta dan 
sekitarnya. Cuaca hujan diprakirakan dapat lebih 
sering terjadinya meskipun dalam durasi waktunya 
yang berlangsung dalam waktu yang singkat ( < 
2 jam ). Kondisi hujan dengan karakteristik durasi 
yang lebih lama ( > 2 jam ) diprakirakan selama 
Bulan Desember 2020 akan jarang terjadi selama 
gangguan pola cuaca yaitu Sistem Tekanan Rendah 
(Low Pressure Area) di Samudra Indonesia bagian 
Selatan hingga Barat Daya Pulau Sumatra dan 
Samudra Indonesia bagian Selatan Pulau Jawa 
masih terjadi. Kondisi hujan dengan intensitas 
sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin 
kencang selama Bulan Desember 2020 di Bandara 
Soekarno-Hatta dan sekitarnya diprakirakan dapat 
saja terjadi tetapi masih dalam waktu durasi 
kejadian yang berlangsung singkat ( < 2 jam ).  
Kejadian angin kencang ( > 10 knot ) di wilayah 
Jabodetabek dan Bandara Soekarno-Hatta dalam 
waktu orde harian diprakirakan masih mendominasi 
hingga pertengahan Bulan Desember 2020 selama 
masih adanya gangguan Sistem Tekanan Rendah 
(Low Pressure Area) di wilayah tersebut. 

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 
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.
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Gambar Diagram Fase MJO selama periode 25 Oktober 2020 hingga 
03 Desember 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 3 dan fase 4 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 Desember 2020, fase MJO terlihat berada 
pada fase 4 dan terletak di dalam garis lingkaran 
(MJO bersifat lemah) dalam kotak fase MJO di 
sekitar Maritime Continent. Prakiraan pergerakan 
fase MJO tersebut (berlawanan arah jarum 
jam) selama Bulan Desember 2020 menujukkan 
pergerakan fase MJO akan bergerak pada fase 5 
dan fase 6 di sekitar wilayah Maritime Continent 

perairan Benua Australia yang diprakirakan akan 
berlangsung fase hingga akhir Bulan Desember. 
Dari data model internasional yang terdapat dalam 
Biro Meteorologi Australia menyatakan prakiraaan 
fase MJO selama berada dalam fase 5 dan fase 6 
di atas Maritime Continent Benua Australia masih 
bersifat lemah pengaruhnya. Dengan kondisi di 

atas maka fenomena MJO selama Bulan Desember 
2020 diprakirakan tidak berada dalam fase 3 dan 
fase 4 sehingga tidak mempengaruhi pada sebab 
munculnya pertumbuhan awan-awan hujan di 
wilayah Jabodetabek umumnya dan khususnya di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta 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 Desember, 
Januari, dan Februari  (1974-2009)  (Sumber : BOM Australia

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 28 November 2020 hingga 
04 Desember 2020 terlihat di sebagian besar Pulau 
Jawa terdapat nilai total rata-rata OLR yang bernilai 
rendah yaitu dengan indeks nilai rata-rata OLR 
berwarna hijau ( nilai indeks antara 180 W/m2 dan 
200 W/m2 ) hal ini mengindikasikan selama periode 
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akhir Bulan November 2020 hingga awal Desember 
2020 secara global rata-rata memang terdapat 
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 November 
2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 28 
November hingga 04 Desember 2020  (Sumber : BOM Australia)

Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya selama Bulan Desember 2020 
yaitu :

1. Fenomena Global yaitu IOD (Indian Ocean 

Dipole) diprakirakan untuk Bulan Desember 
2020 dari ke- 6 data Model Internasional 
NWP di atas secara rata – rata menunjukkan 
fenomena IOD berada pada fase Netral (-0.2 
̊C) dan diprakirakan fase IOD Netral akan 
tetap bertahan selama Bulan Desember 2020. 
Dengan hal ini maka selama Bulan Desember 
2020 maka secara umum fenomena 
IOD bersifat netral tidak berpengaruh 
pada munculnya 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 November 2020 

dan diprakirakan selama Bulan Desember 
2020 telah menunjukkan pola angin regional 
musim Monsun Asia Musim Dingin yang 
berasal dari Dataran Tinggi Tibetian di China 
mulai bergerak memasuki wilayah Indonesia 
melintasi garis khatulistiwa meskipun di 
wilayah Laut China Selatan dan Perairan 
Philipina masih terdapat gangguan Sistem 
Tekanan Rendah (Low Pressure Area) yang 
menyebabkan sedikit terganggunya aliran 
massa udara regional musim Monsun Asia 
Musim Dingin atau yang sering dikenal 
dengan musim Monsun Baratan menuju 
wilayah Garis Khatulistiwa. Munculnya sistem 
gangguan Tekanan Rendah (Low Pressure) 
sebesar < 1010 HPa di sebagian wilayah 
Belahan Bumi Selatan seperti di wilayah 
Samudra Indonesia bagian Barat Daya Pulau 
Sumatra dan Samudra Indonesia bagian 
Selatan Pulau Jawa serta Laut Timor dan 
wilayah perairan bagian Barat Laut - Utara 
Australia menyebabkan energy aliran massa 

udara regional Monsun Asia Musim Dingin 
tersebut tetap dapat melintas melewati 
Garis Khatulistiwa meskipun di Belahan Bumi 
Utara tersebut masih adanya gangguan 
Sistem Tekanan Rendah (Low Pressure 

Area).  Pola angin regional musim Monsun 
Asia Musim Dingin tersebut umumnya 
bersesuaian dengan mulai datangnya 
Musim Penghujan di wilayah Pulau Jawa 
dan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya yang memiliki tipe 
hujan Monsunal.

2. Adanya Fenomena global La Nina 
berdasarkan data NINO3.4 dari delapan 
Model Internasional NWP di atas yang telah 
melakukan perhitungan prakiraan rata-rata 
indeks NINO3.4 untuk Bulan Desember 2020 
menunjukkan rata-rata nilai indeks tersebut 
mencapai -1.7 ºC sehingga menandakan 
indeks tersebut kurang dari batas ambang 
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yaitu −0.8 °C yang menandakan aktifnya 
Fenomena global La Nina. Di prakirakan 
kondisi fenomena global La Nina ini akan 
bertahan dan terus menerus menuju 
puncaknya hingga Bulan Februari 2021 
mendatang. Berdasarkan hal tersebut maka 
adanya fenomena global La Nina pada Bulan 
Desember 2020 di wilayah Jabodetabek 
yang secara umum mulai memasuki Musim 

Penghujan, maka dengan adanya fenomena 
global La Nina ini dapat memperkuat pada 
munculnya awan-awan penghasil hujan 
di wilayah Jabodetabek umumnya dan 
khususnya di wilayah Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya selama 
Bulan Desember 2020. Meskipun fenomena 
global La Nina ini aktif akan memperkuat 
datangnya Musim Penghujan di awal bulan 
Desember 2020 di wilayah Jabodetabek 
umumnya dan khususnya Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya tetapi dengan adanya 
gangguan system Tekanan Rendah (Low 

Pressure Area) di wilayah Samudra Indonesia 
Bagian Selatan Pulau Sumatra dan Samudra 
Indonesia Bagian Selatan Pulau Jawa yang 
diprakirakan gangguan ini masih bertahan 
hingga pertengahan Bulan Desember 2020 
ini maka diprakirakan selama adanya periode 
gangguan system Tekanan Rendah tersebut 
secara regional dapat menyebabkan pada 
berkurangnya energi pertumbuhan awan-
awan konvektif (pertumbuhan vertikal) 
yang dapat menghasilkan hujan deras 
disertai petir dan angin kencang dalam skala 
lokal di sekitar wilayah Jabodetabek dan 
Bandara Soekarno-Hatta karena disebabkan 
adanya kondisi angin kencang (> 10 knot) 
secara regional yang dapat berlangsung 
dalam periode harian. Diprakirakan hingga 
pertengahan Bulan Desember ini selama 
gangguan system Tekanan Rendah tersebut 
diprakirakan masih ada maka prakiraan 

kondisi cuaca hujan yang terjadi khususnya 
di Jabodetabek dan Bandara Soekarno-Hatta 
masih hujan dengan karakteristik berdurasi 
singkat waktunya (< 2 jam) dengan hujan 
yang lebih disebabkan karena adanya 
unsur adveksi yaitu penjalaran massa 
udara secara horizontal dari wilayah yang 
terdapat kumpulan awan hujan di sekitar 
wilayah Selat Sunda dan sekitarnya yang 
karena faktor pergerakan angin kencang 
(> 10 knot) secara regional dapat bergerak 
menyebabkan kejadian cuaca hujan di 
Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya. 
Cuaca hujan diprakirakan lebih sering 
frekuensi kejadiannya tetapi dalam durasi 
waktu yang singkat (< 2 jam ). Setelah periode 
pertengahan Bulan Desember hingga akhir 
Bulan Desember setelah gangguan sistem 
Tekanan Rendah (Low Pressure Area) di 
wilayah Samudra Indonesia Bagian Selatan 
Pulau Sumatra dan Samudra Indonesia 
Bagian Selatan Pulau Jawa diprakirakan 
telah berakhir maka diprakirakan akan terjadi 
kondisi cuaca hujan yang dapat berlangsung 
lama durasinya ( > 2 jam ) disertai seringnya 
frekuensi kejadian hariannya seiring dengan 
menguatnya Musim Penghujan yang terjadi 
di Jabodetabek umumnya dan khususnya 
di Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya. 
Diprakirakan hujan disertai kilat/petir 
dan angin kencang lebih sering frekuensi 
kejadiannya sejak periode pertengahan 
Bulan Desember hingga akhir Bulan 
Desember 2020 ini. 

3. Fenomena MJO diprakirakan selama Bulan 
Desember 2020 bersifat lemah tidak 
mempengaruhi pada munculnya awan-awan 
hujan di wilayah Jabodetabek umumnya dan 
khususnya di Bandara Soekarno-Hatta dan 
sekitarnya karena diprakirakan selama Bulan 
Desember 2020 fase MJO berada dalam 
fase 5 yaitu di Maritime Continent sekitar 
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wilayah Australia dan fase 6 di wilayah 
Pasifik Barat. Jika diprakirakan fenomena 
MJO bersifat kuat berada dalam fase 5 maka 
selama Bulan Desember 2020 diprakirakan 
menyebabkan munculnya sistem gangguan 

pola Tekanan Rendah (Low Pressure Area) 
di sekitar wilayah perairan Australia serta 
dapat menyebabkan pada munculnya 
gangguan Depresi Tropis hingga Siklon 
Tropis di wilayah tersebut.

4. Kondisi 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 secara umum mengindikasikan 
pada banyaknya tutupan awan secara 

global di wilayah Pulau Jawa telah terlihat 
dari Gambar OLR total rata-rata dan OLR 
rata-rata anomali selama akhir periode 28 
November 2020 hingga 04 Desember 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 menggambarkan telah terdapat 
kumpulan awan yang menutupi langit. Hal 
ini secara global rata-rata harian dapat 
mengindikasikan bahwa permulaan awal 
datangnya Musim Penghujan di wilayah tipe 
hujan Monsunal yang umumnya berlangsung 
pada Bulan Desember dapat dikenali dengan 
munculnya kumpulan awan secara rata-rata 
harian sejak periode akhir Bulan November. 
[edy m]
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P
ada awal bulan November 2020 lalu banyak diantara kita yang merasa bahwa cuaca sangat 
panas, kemudian muncul berita dikalangan masyarakat mengenai gelombang panas yang sedang 
menerjang Indonesia. Lalu benarkah Indonesia sedang diterjang gelombang panas? 

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

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

TIDAK BENAR GELOMBANG PANAS SEDANG TERJADI DI INDONESIA

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

2. Gelombang panas dalam ilmu klimatologi didefinisikan sebagai periode cuaca (suhu) panas yang 
tidak biasa yang biasanya berlangsung setidaknya lima hari berturut-turut atau lebih (sesuai batasan 
Badan Meteorologi Dunia atau WMO) disertai oleh kelembapan udara yang tinggi. Untuk dianggap 
sebagai gelombang panas, suatu lokasi harus mencatat suhu maksimum harian melebihi ambang 
batas statistik, misalnya 5˚C lebih panas, dari rata-rata klimatologis suhu maksimum, dan setidaknya 
telah berlangsung dalam lima hari berturut-turut. Apabila suhu maksimum tersebut terjadi dalam 
rentang rata-ratanya dan tidak berlangsung lama maka tidak dikatakan sebagai gelombang panas.

3. Gelombang panas umumnya terjadi berkaitan dengan berkembanganya pola cuaca sistem tekanan 
atmosfer tinggi di suatu area secara persisten dalam beberapa hari. Dalam sistem tekanan tinggi 
tersebut, terjadi pergerakan udara dari atmosfer bagian atas menuju permukaan (subsidensi) 
sehingga termampatkan dan suhunya  meningkat. Pusat tekanan atmosfer tinggi ini menyulitkan 
aliran udara dari daerah lain masuk ke area tersebut. Semakin lama sistem tekanan tinggi ini 
berkembang di suatu area, semakin meningkat panas di area tersebut, dan semakin sulit awan 
tumbuh di wilayah tersebut.

4. Saat ini, berdasarkan pantauan BMKG terhadap suhu maksimum di wilayah Indonesia, memang 
suhu tertinggi siang hari ini mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Tercatat suhu 
>36˚C terjadi di Bima, Sabu, dan di Sumbawa pada catatan meteorologis tanggal  12-11-2020.  
Suhu tertinggi pada hari itu tercatat di Bandara Sultan Muhammad Salahudin, Bima yaitu 37,2˚C. 
Namun catatan suhu ini bukan merupakan penyimpangan besar dari rata-rata iklim suhu maksimum 
pada wilayah ini, masih berada dalam rentang variabilitasnya di bulan November.
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5. Setidaknya suhu maksimum yang meningkat dalam beberapa hari ini dapat disebabkan oleh 
beberapa hal:

• Pada bulan November, kedudukan semu gerak matahari adalah tepat di atas Pulau Jawa dalam 
perjalannya menuju  posisi 23˚ Lintang Selatan setelah meninggalkan ekuator. Posisi semu matahari 
di atas Pulau Jawa akan terjadi dua kali yaitu di bulan November dan April, sehingga puncak suhu 
maksimum mulai dari Jawa hingga NTT terjadi di seputar bulan-bulan tersebut.

• Cuaca cerah juga menyebabkan penyinaran langsung sinar matahari ke permukaan lebih optimal 
sehingga terjadi pemanasan suhu permukaan. Cuaca cerah di Jakarta dalam dua hari terakhir 
berkaitan dengan berkembangnya siklon tropis VAMCO di Laut Cina Selatan yang menarik massa 
udara dan awan-awan menjauhi wilayah Indonesia bagian selatan sehingga cuaca cenderung 
menjadi lebih cerah dalam dua hari terakhir.

Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini terkait perubahan iklim, BMKG senantiasa 
membuka layanan informasi cuaca 24 jam, melalui:

Call center 021-6546318;
https://www.bmkg.go.id;

Follow twitter @infobmkg @infohumasbmkg;
Aplikasi iOS dan android "Info BMKG";

atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Jakarta, 12 November 2020

Biro Hukum dan Organisasi
Bagian Hubungan Masyarakat

Berdasarkan pengamatan dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, temperatur udara maksimum 
pada bulan November 2020 tercatat 34,9˚C yang terjadi pada tanggal 27 November 2020, sedangkan 
rata – rata temperatur udara pada bulan November 2020 tercatat 28,1˚C. Jika ditinjau dari Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) atau kondisi temperatur udara bulan November selama 10 tahun terakhir 
(2010-2019) di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta memiliki nilai rata-rata sebesar 27,9˚C dengan nilai 
maksimum temperatur udara mencapai 35.7˚C yang terjadi pada tahun 2019. Sehingga temperatur udara 
pada November 2020 di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta tergolong dalam kondisi normal. [zak] 
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REDESAIN JARINGAN BMKG
Tangerang, Rabu (2/12) Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan BMKG telah mengadakan Online Group 
Discussion (OGD) ke-120 dengan mengangkat 
tema “Jaringan Komunikasi” dengan pembicara 
utama Andri Setiyaji, S.Si, M.T.I dan Dudi Rojudin 
dari Pusat Jaringan Komunikasi BMKG. Tujuan dari 
OGD ini peserta diharapkan mampu memahami 
desain jaringan komunikasi yang sesuai dengan 
kebutuhan  di UPT BMKG sehingga dapat selaras 
dengan standar operasional prosedur (SOP) di 
lingkungan BMKG.  

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

Dengan bisnis inti memberikan pelayanan 
informasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas 
Udara dan Geofisika (MKKuG), BMKG melakukan 
pengamatan, pengumpulan, pengolahan data 
fenomena MKKuG dan kemudian menyediakan 
informasi MKKuG tersebut bagi stakeholder. 
Untuk menjalankan bisnis inti tersebut, BMKG 
disokong oleh ratusan Unit Pelayanan Teknis (UPT) 
dan pos pengamatan yang tersebar di wilayah 
Indonesia. Dimana di setiap UPT tersebut banyak 
sekali terpasang berbagai macam peralatan yang 
menghaasilkan data-data informasi MKKuG.

Untuk menghasilkan pelayanan informasi 
MKKuG yang cepat dan akurat serta meningkatnya 
pengelolaan kegiatan operasional dibutuhkan 
suatu standarisasi, baik dalam manajemen jaringan 
maupun pengolahan datanya. Hal inilah yang 
menjadi perhatian Andri Setiyaji selaku pembicara 
pertama dalam OGD 120 ini, dimana antara UPT 
dan BMKG pusat perlu melakukan redesain jaringan 
komunikasi.

Menurut Andri, ada 4 hal yang perlu dilakukan 
standarisasi di UPT, antara lain:

1. Standarisasi jaringan lokal/ Local Access 
Network (LAN).

Beberapa permasalahan yang sering 
kali ditemukan di UPT terkait jaringan lokal 
adalah: masih banyaknya penggunaan switch 
unmanage, sehingga tidak dapat dimonitoring 
dan dikontrol. Diaktifkannya DHCP server pada 
penggunaan router yang memiliki kemampuan 
WiFi yang dapat menimbulkan DHCP spoofing 
jika perangkat tersebut diaktifkan bersamaan 
dengan perangkat WiFi lain yang lokasinya 
berdekatan. Dan juga terkadang port-port pada 
router dengan berbeda segmen dihubungkan 
dalam switch unmanage, sehingga menimbulkan 
colllision. Di beberapa UPT juga masih ditemukan 
instalasi kabel UTP yang belum tertata rapi, 
sehingga rentan putus.

2.  Standarisasi integrasi

Berbagai peralatan pengamatan sebaiknya 
dilakukan integrasi kedalam satu jaringan 
yang dapat diakses dari publik/internet. Selain 
itu juga belum diintegrasikannya internet 
pengadaan pusat & lokal dalam satu router 
sehingga terdapat dua jaringan yang terpisah 
yang menyebabkan jaringan internet lokal tidak 
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dapat mengakses ke BMKG pusat, dan sebaliknya 
jaringan operasional tidak dapat memanfaatkan 
internet lokal UPT untuk internet umum. 

3.  Standarisasi backup

Untuk menjamin kontinuitas jaringan, perlu 
adanya suatu backup baik berupa perangkat 
jaringannya (router, switch,dll) maupun provider 
jaringannya. Sehingga jika sewaktu-waktu 
terjadi masalah pada jaringan, UPT dapat 
segera mengganti perangkat jaringan maupun 
berpindah menggunakan provider backup 
jaringan.

4.  Standarisasi monitoring

Monitoring jaringan perlu dilakukan pada 
semua UPT untuk memonitor availability dan 
reliability dari jaringannya masing-masing.

Dudi Rojudin selaku pembicara kedua dalam 
OGD 120 ini menyoroti tentang keamanan dalam 
jaringan komunikasi. Ada banyak cara dan metode 
dalam membentengi jaringan agar terhindar dari 
ancaman keamanan sistem informasi baik aksi 
yang terjadi dari dalam sistem maupun dari luar 
sistem yang dapat mengganggu keseimbangan 
sistem informasi. 

Berbagai ancaman keamanan sistem informasi 
ini dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain:

• Ancaman alam: berbagai bencana yang 
ditimbulkan oleh alam, misal banjir , 
tsunami, longsor, gempa bumi, kebakaran 
hutan, petir, tornado, dll.

• Ancaman manusia: berbagai masalah 
yang disebabkan oleh ulah manusia, 
misal pencurian, pengkopian tanpa ijin, 
perusakan, berbagai macam virus komputer, 
pembajakan, dll.

• Ancaman lingkungan: berbagai masalah 
yang disebabkan oleh faktor lingkungan 
sekitar, misal tegangan listrik yang tidak 
stabil, kebocoran AC, atap bocor, kondisi 
ruangan yang kotor dan, dll.

Untuk menjalankan tupoksi seperti yang 
diamanatkan dalam undang-undang, BMKG perlu 
melakukan standarisasi jaringan komunikasi dari 
level paling bawah yaitu unit pelayanan teknis 
maupun pos pengamatan hingga sampai level 
tertinggi di BMKG pusat dengan menerapkan sistem 
keamanan yang terbaik agar dapat menyampaikan 
informasi MKKuG kepada masyarakat dengan 
cepat, tepat dan akurat. 

Gambar OGD Jaringan Komunikasi
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RAPAT TEKNIS REDESAIN JARINGAN 

KOMUNIKASI STASIUN METEOROLOGI 

KELAS I SOEKARNO-HATTA

Tangerang, Rabu (11/11) diadakan rapat 
redesain jaringan secara online dan 
offline bertempat di ruang rapat Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 

(Stamet Soetta). Rapat tersebut dipimpin oleh 
Kepala Seksi Observasi Stamet Soetta dan dihadiri 
tim teknisi Stamet Soetta serta tim dari Pusat 
Jaringan dan Komunikasi (Pusjarkom) BMKG pusat.

Hal-hal yang dibicarakan yaitu:

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

2. Stamet Soetta dijadikan standar jaringan 
komunikasi dengan hasil dari diskusi dijadikan 
sebagai acuan dalam pengembangan 
jaringan komunikasi Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) dilingkungan BMKG kedepannya.

3. Masalah jaringan yang dialami di Stamet 
Soetta seperti kebutuhan akses internet 
yang cukup tinggi, mengingat kebutuhan 

operasional Stamet Soetta yang cukup padat 
dengan bandwidth dari pusat (10 Mbps) 
sedangkan dari Indihome (50 Mbps).

4. Stamet Soetta memiliki 3 lokasi (gedung 611 
atau tower, gedung observasi atau AMOS 
725, dan site radar) dan direncanakan 
terdapat 1 kantor baru yang menjadi  pusat 
pengelolaan jaringan komunikasi.

5. Inovasi dari Stamet Soetta yaitu pada 
tahun 2012 mengintegrasikan Radar, AWS, 
internet, dan CMSS dan beberapa server 
tambahan dengan dihubungkab ke router 
lalu ke switch hub, lalu diteruskan ke client 
masing-masing. 

6. lnovasi tahun 2017 sistem monitoring 
jaringan:   mikrotik  ->  telegram,   berbasis  
IP  yang  memonitoring jaringan up dan 
down dan langsung  mengirimkannya ke 
grup telegram.

7. Peralatan jaringan yang digunakan:

• Gedung Tower: terdapat mikrotik CCR-> 
Astinet + Mikrotik RB-> Indihome.



25Vol 3 No 12 2020 ISSN 2684-7299

• Gedung AMOS: dari tower menggunakan 
Fiber Optic yang terhubung ke mikrotik 
gedung AMOS.

• Gedung Radar: dari tower menggunakan 
wireless yang terhubung ke router gedung 
Radar.

8. Peralatan yang menggunakan jaringan dan 
internet:

• Penting: Server CMSS, Server AWOS, Server 
Radar.

• Normal: Server Synergie, Server WODS, 
Server         LLWAS, Server Digitalisasi.

Kesepakatan yang dihasilkan didalam rapat:

1. IP client jaringan yang sudah tidak 
terpakai mohon dinonaktifkan dan ditarik, 
diantaranya adalah Tanjung Priok (sudah 
tidak digunakan), dan Bandung (aktif)

2. Perlu dilakukan koordinasi dengan rekanan 
terkait client di tiga lokasi  Curug, Bandung, 
dan Tanjung Priok.

3. Diperlukan integrasi peralatan (AWOS, 
WODS, Radar, dll ) dengan jaringan utama 
agar bisa diakses dimana saja.

4. Diperlukan backup dan monitoring jaringan.

5. AWOS Coastal menggunakan Fiber Optic 
dan sudah memiliki backup menggunakan 
radiolink pada runway 1 dan 2, sedangkan 

AWOS AWI pada runway 3 hanya 
menggunakan radiolink mohon diberikan 
backup dengan Fiber Optic.

6. Frekuensi backup radiolink AWOS Coastal 
5,7 GHz dan jaringan utama radiolink AWOS 
AWI 900MHz.

7. Disiapkan skenario untuk pemindahan 
jaringan  internet dan server ke kantor baru 
(yang  perlu dipindah yakni server internet,  
pointing komunikasi Radar, server LLWAS).

8. Prosedur permintaan penarikan kabel 
Fiber Optic Indiihome di kantor baru dapat 
ditembuskan ke BMKG pusat agar dibantu 
pengurusannya.

9. Mohon untuk redesain disesuaikan di kantor 
baru, dengan data awal acuan dari gedung 
lama atau yang telah berjalan.

10. Perlu menambahkan bandwidth jaringan 
dari pusat.

11. Diperlukan cloning sebelum pemindahan 
server dan disimpan ke server virtual 
machine di pusat.

12. Pihak Pusjarkom menyediakan layanan 
Virtual Machine Server untuk backup server 
Stamet Soetta jika dilakukan migrasi ke 
kantor baru.

[day]

Gambar Rapat online dan offline
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STAMET SOETTA KALAH

S
erang, 25 November 2020 diadakan 
pertandingan persahabatan bola voli dan 
tenis meja antara Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta (Stamet Soetta) 

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

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

Walaupun hanya pertandingan persahabatan, 
kekalahan tersebut bisa menjadi indikator akan 
kekuatan diri sendiri dan kekuatan lawan yang akan 
menjadi tantangan tersendiri didalam pertandingan 
yang resmi, kekalahan tersebut juga menjadi 
pelajaran yang penting untuk lebih meningkatkan 
kemampuan didalam bidang olahraga terutama 
bola voli dan tenis meja, hal ini tentu membutuhkan 
dukungan yang tidak sedikit dari pimpinan seperti 
menyediakan sarana dan prasarana olahraga di 
lingkungan kerja Stamet Soetta. 

Tidak perlu berkecil hati walau kalah, yang 
penting tetap semangat dan tetap berolahraga. 
[day]
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Gambar Pertandingan Bola Voli

Gambar Pertandingan Tenis Meja
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KAJIAN ANGIN PERMUKAAN PADA KASUS PESAWAT 
KOMERSIL GO-AROUND DI SITE PENGAMATAN CUACA BANDAR 

UDARA SOEKARNO-HATTA 

(Studi Kasus Bulan Juni dan Juli 2020) 

Soni Soeharsono*

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

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

Fenomena tailwind terjadi pada saat pesawat hendak melakukan touch down zone atau pendaratan 

dilandasan pacu Bandar udara soekarno-hatta pada bulan Juni dan Juli 2020 sebanyak 18 kasus kejadian, 

pesawat menolak mendarat/landing rejected (go around) di Landasan pacu (runway) 25R dan melakukan 

round diatas Aerodrome hingga berhasil mendarat di runway 07L. Klimatologi angin permukaan pada bulan 

Juni dan Juli berhembus dari arah timur-an kemudian pada bulan Juni dan Juli 2020 angin permukaan 

berhembus dari arah timur-an. Analisis klimatologi angin 30 tahun dengan data AWS taman alat Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta tahun 2001 s/d 2019 mengacu touch down zone di site 25R komponen angin 

tailwind pada bulan Juni dan Juli >50%, sedangkan data pre- analisis angin AWOS di site 25R komponen 

tailwind pada bulan Juni dan Juli periode 2016 s/d 2018 >80%. Data angin pada METAR yang dikeluarkan 

pada waktu yang berdekatan di 18 kasus kejadian pesawat landing rejected komponennya mewakili data 

angin pada waktu tepat saat kejadian pesawat go around.  

ABSTRAK

SURFACE WIND STUDY IN THE CASE OF GO-AROUND 

COMMERCIAL AIRCRAFT AT THE WEATHER OBSERVATION SITE 

OF SOEKARNO-HATTA AIRPORT

(Case Studies June and July 2020)

The tailwind phenomenon occurred when the plane was about to make a touch down zone or landing on 

the runway at Soekarno-Hatta Airport in June and July 2020 as many as 18 cases, the plane refused to 

land / landing rejected (go around) on the 25R runway and carried out round above the Aerodrome until it 

successfully landed on runway 07L. The climatology of surface winds in June and July blows from the east, 

then in June and July 2020 the surface winds blow from the east. Climatological analysis of 30 years of 

wind with AWS Meteorological Garden tool data for the Station Soekarno-Hatta from 2001 to 2019 refers to 

the touch down zone at site 25R tailwind wind component in June and July> 50%, while wind pre-analysis 

data AWOS at site 25R tailwind components in June and July for the period 2016 to 2018 > 80%. Wind 

data on METAR issued at the same time in 18 cases of aircraft landing events rejected its components 

represent wind data at the exact time the aircraft go around event.

Kata kunci: angin, tailwind, crosswind.

ABSTRACT
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1. Pendahuluan 

Angin bergerak dipengaruhi oleh suatu sistem 

tekanan. Massa Udara dari sistem tekanan tinggi 

bergerak menuju sistem tekanan rendah dengan 

‘mesin’ pendorongnya dari perputaran bumi dari 

barat ke timur. Dalam menganalisis sutu sistem 

tekanan para meteorologist menggunakan peta 

analisis isobar, menggunakan data sinoptik 

permukaan didaerah subtropis (≥20°LU/LS) untuk 
mengetahui pusat tekanan tinggi dan pusat tekanan 

rendah serta menggunakan data udara atas angin 

3000 kaki untuk mengetahui siklon tropis dan putaran 

siklonik. Pada daerah subtropis menggunakan 

analisis tekanan permukaan sinoptik karena angin 

yang bergerak sejajar dengan dua garis tekanan 

dan gaya-gaya yg bekerja pada wilayah tersebut 

terjadi keseimbangan antara gaya gradien tekanan 

udara, gaya coriolis dan gaya gesekan, sehingga 

disebut sebagai angin geostropis. Sedangkan 

di wilayah tropis, gaya corilis yang dipengaruhi 

oleh lintang bumi sangatlah kecil sehingga tidak 

terjadi keseimbangan gaya gradien tekana udara 

dan gaya coriolis mengakibatkan angin bergerak 

memotong 2 garis tekanan atau  isobar sehingga 

analisis isobar permukaan tidak berlaku. Karena 

pengaruh dampak tersebut diwilayah ini disebut 

sebagai angin quasi geostropis. Analisis angin 

diwilayah tropis yang dibatasi oleh garis tropic 

of cancer (23½°LU) dan garis tropic of capricorn 
(23½°LS) ini menggunakan angin ketinggian 3000 
kaki karena angin ini bebas dari pengaruh gesekan 

dengan permukaan bumi. Semakin menuju 

permukaan sistem angin terpengaruh gesekan 

terjadi pembelokan dengan suatu penyimpangan 

membentuk spiral yang dikenal dengan spiral 

ekman. Angin permukaan diukur menggunakan 

instrumen anemometer dengan ketinggian 10 

meter dan angin 3000 kaki menggunakan wahana 

balon meterologi pilot balon dan radiosounding. 

antara angin permukaan dan angin 3000 kaki pada 

saat monsun aktif arahnya dapat dikatakan serupa 

yaitu dari baratan atau timuran, namun terdapat 

penyimpangan pada angin permukaan diakibatkan 

gesekan dengan wilayah permukaan bumi. 

Pada musim penghujan di Indonesia pada bulan 

Desember, Januari dan Februari angin bertiup 

dari arah barat terutama diwilayah Jawa dan pada 

musim kemarau di bulan Juni, Juli dan Agustus 

angin bertiup dari arah timur. Selebihnya pada 

masa atau periode transisi dibulan Maret, April 

dan Mei serta September, Oktober dan November 

terjadi keseimbangan sistem tekanan rendah 

diwilayah utara Australia dan barat Sumatera 

di Samudra Hindia mengakibatkan peran skala 

messo fenomena angin laut berperan terutama 

diwilayah yang akan menjadi pembahasan pada 

tulisan ini [1].

Angin bertiup disuatu tempat dengan variasi 

simpangan arah dan variasi kecepatan, untuk 

menentukan suatu arah dan kecepatan angin 

digunakan alat anemometer dengan pengukuran 

variasi dalam rentang 2 hingga 10 menit sehingga 

didapatkan arah dan kecepatan (prevailing) dalam 

arah persepuluhan derajat penuh dan satuan 

kecepatan penuh. Simpangan atau rentang pada 

angin yang dicirikan  dengan fluktuasi cepat di 
referensikan sebagai hembusan angin dan fluktuasi 
tunggal disebut sebagai gusty [9]. 

Gambar 1. Spiran ekman [10]

Gambar 2. Headwind

Gambar 3. Tailwind
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Data angin yang relatif tetap pergerakannya 

berdasarkan klimatologinya berguna untuk 

penentuan arah pembangunan landasan pacu 

mengacu pada data Aerodrome Climatological 

Summary (ACS). Begitu pula halnya dengan 

Bandar Udara Soekarno-Hatta yang penerapan 

arah landasan mengacu pada data klimatologi 

ACS. Stasiun Meteorologi Penerbangan yang 

melayani cuaca penerbangan untuk kegiatan 

take off dan landing mengemban mandat sebagai 

bagian yang melaksanakan kegiatan penerbangan 

secara safety dan efficiency, dalam keterkaitan 
dengan keselamatan (safety), Stasiun Meteorologi 

Memberikan data kondisi parameter cuaca yang 

berpotensi berbahaya bagi kegiatan take off dan 

landing serta prakiraan kemungkinan cuaca mulai 

membaik atau mulai memburuk, kemudian dalam 

kaitannya dengan efisiensi mengacu pada efisiensi 
penggunaan bahan bakar  oleh pesawat selama 

bergerak dari suatu bandara keberangkatan 

menuju bandara tujuan [5]. 

Otoritas Meteorologi melaporkan cuaca untuk 

penerbangan dalam bahasa singkat dan bahasa 

sandi, bahasa sandi dilaporkan pada METAR/ 

SPECI dan bahasa singkat dilaporkan pada local 

routine report atau MET REPORT/ SPECIAL 

REPORT yang berisi parameter-parameter cuaca 

salah satunya adalah komponen vektor (arah dan 

kecepatan) angin yang dilaporkan mewakili kondisi 

dalam rentang 2 – 10 menit pada jam pelaporan 

tiap 30 menit penuh atau pada waktu-waktu 

tertentu di kondisi laporan cuaca bandara khusus. 

Laporan angin yang dilaporkan pada kondisi 

cuaca disekitar aerodrome memiliki konten serupa 

dengan pengamatan Sinoptik (rata-rata 10 menit) 

dan nilainya harus dapat mewakili kondisi di seluruh 

runway, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

selaku otoritas meteorologi yang melaporkan data 

METAR/ SPECI juga mengamati dan melaporkan 

data sinoptik berdasarkan pengamatan Automatic 

Gambar 4. Komponen Headwind, Tailwind dan Crosswind

Weather Station (AWS) di taman alat, salah satu 

outputnya angin permukaan 10 menit yang dapat 

digunakan untuk pengamatan sekitar aerodrome. 

Data Automated Weather Observing System 

(AWOS) yang ditempatkan di runway (Touch down, 

Middle dan Roll out) digunakan untuk laporan 

cuaca penerbangan, outputnya antara lain angin 

rata-rata 2 menit untuk tampilan Air Traffic Control 
(ATC) local report dan angin 10 menit untuk 

laporan cuaca sekitar bandara. Selain itu output 

dari AWOS dapat menghasilkan data instan dan 

data interval 1 menit. Periode rata-rata angin yang 

lebih pendek dari beberapa menit tidak cukup 

menghaluskan fluktuasi alami angin yang biasanya 
terjadi; oleh karena itu, rata-rata angin 1 menit 

dapat digambarkan sebagai hembusan angin yang 

panjang. [10]. 

Mengacu kepada ketentuan ICAO (International 

Civil Aviation Organization) dan FAA (Federal 

Aviation Administration) tentang penomoran 

landasan pacu berdasarkan data klimatologi 

angin dari ACS yang bertiup relatif tetap untuk 

menerapkan kegiatan penerbangan yang Safety 

saat pendaratan pesawat komersil maupun saat 

lepas landas, dimana berdasarkan data dari FAA 

kecelakaan pesawat komersil terbanyak terjadi saat 

fase tersebut. Stasiun Meteorologi penerbangan 

BMKG memberikan data aktual kondisi Bandar 

udara (METAR dan SPECI) serta kondisi cuaca 

aktual untuk pendaratan dan lepas landas (MET 

REPORT dan SPECIAL) serta data prakiraan 

TAF’s atau aerodrome forecast dan TREND TYPE 

sebagai pedoman bagi Air crew member untuk 

membuat preflight planning dari suatu bandar 
udara keberangkatan menuju bandar udara 

tujuan pendaratan guna mendukung kegiatan 

penerbangan yang efisien dalam penggunaan 
bahan bakar fosil yang digunakan pesawat 

seminimal mungkin hingga selamat sampai 

mendarat di bandara tujuan. Landasan pacu 

Bandar Udara Soekarno-Hatta terdapat 3 paralel 

yang memiliki penomoran berdasarkan ketentuan 

menuju ke arah mata angin dalam dua digit yaitu 

24/06 kemudian 25R/07L serta 25L/07R. 

Berdasarkan data laporan yang ter-tanda 

tangani oleh Deputy GM Operasi 2, AirNav 

Bandar Udara Soekarno-Hatta tertanggal 6 Juli 

2020 telah terjadi suatu peristiwa yaitu pesawat 

komersil gagal mendarat di landasan (runway) 25R 

sebanyak 18 laporan, hal ini diangkat dari laporan 

pilot penerbang pesawat komersil yang diberitakan 

sebagai fenomena tailwind pada pesawat 
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terbang. pesawat gagal mendarat di landasan 

25R dan melakukan go around (rejected landing) 

hingga berhasil touch down pada runway 07L.  

Fenomena tailwind yang terjadi saat mendarat 

dapat meningkatkan ‘landing distace’ yang dapat 

menyebabkan overrun atau keluar dari ladasan 

terutama saat terjadi kondisi landasan yang basah 

sehabis terkena hujan, selain dari fenomena 

tersebut terdapat fenomena crosswind yang 

dapat mengancam kegiatan pendaratan pesawat 

terbang saat memasuki fase touch down zone pilot 

penerbang menetapkan landing path melalui suatu 

perhitungan yang baik yang dapat memuluskan 

pendaratan namun dengan adanya crosswind 

tersebut dapat menyebabkan landing path pesawat 

terbang berubah keluar dari perhitungan sehingga 

pesawat tidak sejajar dengan landasan pacu [2]. 

Dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji 

sekaligus mengkonfirmasi apakah data cuaca 
bandara yang meliputi METAR dan MET REPORT 

yang di keluarkan Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta selaku Meteorological Authority Bandar 

Udara Soekarno-Hatta sudah diberikan secara baik 

dan mewakili kondisi lapangan yang menunjang 

kegiatan penerbangan secara safety dan efficiency.

2. Metode Penelitian

Pada tulisan ini menggunakan data AWS 

dan AWOS. Data AWS meliputi data arah dan 

kecepatan angin rata-rata pembacaan 10 menit 

dari anemometer taman alat dan dilaporkan tiap 

satuan jam penuh sebagai bahan pelaporan data 

sinoptik yang dilakukan oleh Stasiun Meteorologi 

Sinoptik Soekarno-Hatta di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta terhitung dari tahun 2001 sampai 

dengan 2019 pada bulan yang bersangkutan 

di bulan Juni dan Juli, hal ini berguna sebagai 

analisis yang mewakili kondisi angin di aerodrome, 

sehingga orientasi arah angin dapat diketahui. 

Kemudian menggunakan data pre analisis data 3 

tahun anemometer di site 25R Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta perhitungan angin tiap menit untuk 

mendapatkan data angin maksimum (gusty) yang 

kemungkinan terjadi pada tahun 2016 hingga 

2018, kemudian data AWOS tiap menit pada 18 

kasus kejadian pesawat go around tiap menit untuk 

melihat nilai gusty yang diamati sesuai laporan 

waktu pilot penerbang gagal mendarat. Dari data-

data tersebut diproyeksikan menjadi komponen  

headwind, tailwind dan crosswind untuk melihat 

kecenderungan unsur cuaca tersebut di runway 

25R pada bulan Juni dan Juli. Data analisis AWS 

2001-2019 serta data AWOS 25R 2016-2018 

menggunakan algoritma headwind, tailwind serta 

crosswind dengan batasan pelaporan perubahan 

angin signifikan yang harus ATC kirimkan ke 
pesawat  kecepatan angin permukaan meliputi 

komponen headwind rata-rata 10 kt, komponen 

tailwind rata-rata 2 kt dan komponen crosswind 

rata-rata 5 kt. Data 18 kasus kejadian pesawat 

go around dari data metar yang dilaporkan tiap 

30 menit berdekatan dengan waktu pesawat 

terkena tailwind untuk melihat simpangan arah dan 

kecepatan angin sebagai pembuktian bahwa data 

angin permukaan yang telah dikeluarkan dalam 

METAR dan MET REPORT dapat mewakili kondisi 

angin instan tiap menit (gusty), dalam kewajiban 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai 

otoritas meteorologi yang mendukung keselamatan 

dan efisiensi penerbangan.

Data angin dari local routine report/ special dan 

METAR/ SPECI digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan komponen umum yang mewakili 

crosswind dan tailwind dengan batasan akurasi 

arah angin permukaan rata-rata ±10⁰ serta 
kecepatan angin ± 1 kt hingga 10kt dan ±10% 

diatas 10kt (kt/knot), kemudian kriteria dari Annex 

3 tentang kriteria pelaporan angin pada SPECIAL/

SPECI hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

dasar turunan dari komponen crosswind dan 

tailwind dari data yang telah diberikan pada ATC 

dimana data yang diberikan adalah data angin 

rata-rata dari data simpangan (fluktuasi temporer) 
angin atau variasi angin baik arah dan kecepatan 

sehingga batas simpangan arah dan kecepatan 

dapat diturunkan. Komponen crosswind/tailwind 

dapat ditentukan dengan memproyeksikan antara 

data sudut arah angin permukaan yang dibentuk 

tegak lurus/ sejajar terhadap garis tengah landasan 

dikalikan dengan besaran kecepatan angin, untuk 

nilai positif menandakan headwind dan sebaliknya 

negatif menandakan tailwind serta right crosswind 

bernilai positif dan negatif menandakan left 

crosswind [1]. 

Dapat juga menggunakan kalkulator tailwind/

crosswind yang berdedar di dunia maya seperti [5]

Headwind/Tailwind =  cos (ddd - runway)⁰ * ff (1)
Crosswind = sin (ddd - runway)⁰ * ff          (2)     

Sebagai contoh data angin permukaan 

22015G26KT dapat dijabarkan rentang arahnya 

dari 170 hingga 270, kemudian rentang atau variasi 

kecepatan angin dari 6 hingga 24 kt dan rentang 
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gusty dari 17 hingga 35 kt dengan penggunaan 

runway RWY19.

Pada kasus contoh diatas rata-rata headwind 

terdapat diantara 1 kt dan 23 kt dengan gusty 

berada diantara 6 kt hingga 33 kt, serta rata-rata 

crosswind terdapat diantara 8 kt (left) dan 24 knot 

(right) dengan gusty diantara 12 kt (left) dan 34 

(right) dengan aturan yang telah penulis sebutkan di 

paragraf atas ketentuan akurasi angin dengan arah 

angin permukaan rata-rata ±10⁰ serta kecepatan 
angin ± 1 kt hingga 10kt dan ±10% diatas 10 kt, 

kemudian kriteria dari Annex 3 [2].

Pesawat terbang fixed wing di desain sesuai 
dengan performa wing span dan ketinggian ekor 

pesawat sehingga diklasifikasikan mempunyai 
allowable crosswind component (ACC) seperti 

Airbus A320 sebesar 33 kt dan Cesnna 172 

sebesar 17 kt. Nilai ACC bergantung kepada 

Runway Design Code (RDC) yang  ditetapkan 

oleh FAA [3]. Batasan atau tresshold dari ACC juga 

dapat diturunkan dari kajian kecelakaan yang telah 

terjadi [2]. Kriteria-kriteria yang akan digunakan 

berdasarkan ATM Doc, 4444 di chapter 6  pada 

tahap awal final approach landing pesawat data 

crosswind dan tailwind harus dikirimkan kepada 

pesawat dengan kriteria perubahan signifikan 
arah dan kecepatan angin permukaan meliputi 

komponen headwind rata-rata 10 kt, komponen 

tailwind rata-rata 2 kt dan komponen crosswind 

rata-rata 5kt. Selection runway in use pada chapter 

7 yang harus menjadi pertimbangan bagi ATC yang 

paling tepat untuk suatu tipe pesawat dapat take 

off dan landing di suatu bandara untuk kondisi 

pendaratan bila komponen crosswind, termasuk 

gusty, melebihi 15 kt, atau komponen tailwind, 

termasuk gusty, melebihi 5 kt.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari data angin klimatologi angin 10 meter 

memperlihatkan banwa wilayah pulau Jawa 

bagian barat termasuk didalamnya Bandar udara 

Soekarno-Hatta pada bulan Juni dan Juli terlihat 

sebagai angin timuran. Analisis komponen tailwind 

dan crosswind yang diturunkan dari arah dan 

kecepatan angin tiap jam pada periode 2001 s/d 

2019 dengan menggunakan anemometer di taman 

alat meteorologi 10 meter rata-rata selama 10 

menit menunjukan intensitas tailwind mengacu 

penggunaan runway 25R pada bulan Juni sebesar 

53% dan pada bulan Juli sebesar 54%, kemudian 

data komponen angin 25R 10 meter terukur tiap 

menit menunjukan fenomena tailwind pada bulan 

Juni dan Juli periode tahun 2016-2018 berturut-

turut 84% dan 81%, untuk fenomena crosswind 

pada site AWS dan AWOS 25R kurang dari 50%. 

Analisis kejadian terlampir pada lampiran 1, 

menunjukan fenomena tailwind pesawat terbang 

sesuai dengan laporan dari pilot penerbang bahwa 

bardasarkan pengukuran tiap menit (gusty) pada 

18 kasus go around bervariasi dengan rentang 3 

- 11 knot, untuk komponen crosswind data angin 

1 menit (gusty) bervariasi dengan rentang 1 - 11 

kt terbanyak dari sebelah kiri, untuk simpangan 

data angin/ variasi data arah dan kecepatan angin 

meter yang diturunkan menjadi komponen tailwind 

dan crosswind sudah mewakili data angin periode 

1 menit (gusty)

Gambar 5. Peta Provinsi Banten

Gambar 6. Klimat Angin Indonesia 10m
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Gambar 7. Klimat Angin Juni 10m

Gambar 8. Wind rose Juni 2001-2019 AWS 10m

Gambar 9. Klimat Angin Juli 10m

Gambar 10. Wind rose Juli 2001-2019 AWS 10m

Gambar 11. Headwind dan Tailwind Juni AWOS 25R

Gambar 12. Headwind dan Tailwind Juli AWOS 25R

Gambar 13. Headwind dan Tailwind Juni AWS 25R

Gambar 14. Headwind dan Tailwind Juli AWS 25R
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Gambar 15. Crosswind Juni AWOS 25R

Gambar 16. Crosswind Juli AWOS 25R

Gambar 17. Crosswind Juni AWS

Gambar 18. Crosswind Juli AWS

4. Kesimpulan

Pada bulan Juni dan Juli angin bertiup dari 

arah timur-an sehingga pendaratan pesawat pada 

bulan Juni dan Juli di runway 25R sejajar dengan 

arah datangnya angin menyebabkan terjadinya 

fenomena tailwind. Mengacu pada analogi 

penentuan crosswind yang diturunkan dari kejadian 

kecelakaan pesawat pada kajian-kajian diluar negri, 

maka kasus pesawat go around dari data tailwind 

3 knot dapat dijadikan sebagai referensi batasan 

dalam penentuan dan perubahan runway in use 

dalam Bandar Udara Soekarno-Hatta, sehingga 

penggunaan runway 25R pada kondisi angin 

timuran tidak dijadikan sebagai pertimbangan 

penggunaan runway untuk landing. Data angin 

yang dilaporkan dari METAR pada jam-jam yang 

berdekatan dengan 18 kasus kejadian pesawat go 

arond telah mewakili kondisi gusty sehingga data 

METAR sudah tepat dikeluarkan.

5. Saran

Perlunya pengetahuan dan pemahaman bagi 

pengguna data cuaca untuk dapat mengerti secara 

tepat penggunaan dan penurunan komponen-

komponennya sebagai pertimbangan dalam 

menentukan keselamatan dan efisiensi pesawat 
dalam melakukan pendaratan.
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Tanggal
Jam

(UTC)

Angin 

(Instan)

Angin 

(METAR)

Variasi 

Angin 

(METAR)

Tailwind/ Headwind (knot)
Left/ Right Crosswind 

(knot)

Arah 

(°)
Kec

(kt)

Arah 

(°)
Kec

(kt)

Min 

(°)
Maks 

(°)
Instan 

(kt)

Min 

(kt)

Mean 

(kt)

Maks 

(kt)

Instan 

(kt)

Min 

(kt)

Mean 

(kt)

Maks 

(kt)

02/06/2020 03.55 66 11 100 6 50 150 11 3 5 14 1 1 3 15

02/06/2020 04.04 86 11 70 12 20 120 11 2 12 13 3 1 0 16

07/06/2020 04.17 74 11 80 9 30 130 11 9 9 14 1 0 2 16

10/06/2020 03.02 111 8.1 110 10 60 160 6 1 8 19 5 0 6 19

17/06/2020 05.35 80 11.6 50 8 0 100 11 6 8 15 2 1 3 9

17/06/2020 05.38 87 11.3 50 8 0 100 11 6 8 15 3 1 3 9

19/06/2020 05.56 74 7.1 70 3 20 120 7 0 3 8 0 1 0 9

20/06/2020 04.21 62 8.3 70 5 20 120 8 0 5 9 1 0 0 11

23/06/2020 05.31 93 10.5 90 8 40 140 10 6 8 15 4 1 3 16

26/06/2020 05.26 38 9.4 50 9 0 100 8 6 8 16 5 0 3 9

27/06/2020 02.24 95 10.9 110 9 60 160 10 0 7 18 5 0 6 18

27/06/2020 02.29 83 10.8 110 9 60 160 11 0 7 18 2 0 6 18

28/06/2020 02.43 78 11.4 70 9 20 120 11 0 9 12 2 0 0 14

03/07/2020 02.19 130 6.3 120 9 70 170 3 0 6 18 5 0 7 18

05/07/2020 01.55 129 13.3 130 12 80 180 7 3 6 21 11 1 10 20

05/07/2020 02.01 117 12.1 120 12 70 170 8 3 8 22 9 0 10 22

05/07/2020 02.04 108 11.8 120 12 70 170 9 3 8 22 7 0 10 22

05/07/2020 02.05 111 11.5 120 13 70 170 9 4 8 22 8 0 10 22
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Keterangan: 

Tailwind

Headwind

Left Crosswind

Right Crosswind
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