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Alhamdulillah Buletin Met Aero kembali hadir 
pada edisi kali ini dengan membawakan informasi 
dan artikel-artikel terbaik yang bisa kami sajikan 
kepada pembaca yang budiman.

Buletin Met Aero Vol. 3 No.13 2020 kali ini 
dibuka dengan informasi rutin profil dan kesimpulan 
cuaca bandara bulan Desember 2020, Aerodrome 
Climatological Summary bulan Januari selama 10 
tahun dan prakiraan cuaca bandara bulan Januari 
2021. 

Pada rubrik Aerocom ada pembahasan tentang 
klasifikasi iklim modern, dan di rubrik Aerotech 
ada pembahasan mengenai sistem peringatan 
dini Tsunami di Indonesia, sedangkan pada rubrik 
Aeronews ada informasi mengenai pegawai Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, yaitu Pak Parmin 
dan Donny, serta kunjungan Ibu Kepala BMKG 
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati dalam rangka inspeksi 
kesiapan posko nataru, dan artikel tentang berhasil 
diraihnya predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) 
oleh Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta. 

Semoga dengan diraihnya predikat WBK, kami 
dapat menyongsong era baru yang lebih baik lagi 
dalam menyajikan data,informasi dan artikel-artikel 
di Buletin kami yang tercinta ini, Aamiin.

Selamat Membaca dan semoga bermanfaat.

“Menyongsong Era Baru”
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PROFIL CUACA BULAN DESEMBER 2020 DAN

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin bulan Desember 2020

Peningkatan jumlah curah hujan dari 
bulan November hingga bulan Desember 
menandakan wilayah Jabodetabek telah 
memasuki musim penghujan. Monsun 

Asia menguat ditandai dengan angin baratan 
berkecepatan tinggi. Dominasi arah angin dari 
arah barat daya hingga barat laut berpotensi 
menyebabkan terjadinya tailwind di area landasan. 
Maka dari itu, penting bagi pengguna jasa 
meteorologi untuk meng-update informasi cuaca 
terkini dari BMKG setempat. Berikut disajikan profil 
cuaca bulan Desember 2020 serta Aerodrome 
Climatological Summary (ACS) bulan Januari 
selama 10 tahun terakhir (2011-2020).

PROFIL CUACA BULAN DESEMBER 2020

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Kegiatan take-off dan landing merupakan salah 
satu bagian terpenting dalam dunia penerbangan. 
Salah satu parameter cuaca yang cukup 
mempengaruhi take-off dan landing adalah arah 
dan kecepatan angin. Apabila pilot mengetahui 
dengan baik arah dan kecepatan angin di suatu 
landasan, maka dapat diperoleh penerbangan 
yang nyaman dan efisien. Berikut informasi profil 
arah dan kecepatan angin bulan Desember 2020 

di Bandara Soekarno-Hatta yang disajikan dalam 
bentuk windrose. Informasi arah dan kecepatan 
angin tersebut didasarkan pada data pengamatan 
udara permukaan Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta. Pada gambar windrose tersebut, terlihat 
arah angin bulan Desember 2020 didominasi dari 
arah Barat dengan kecepatan rata-rata bervariasi 
dari yang terendah dan mencapai maksimum pada 
nilai 26 knot. Kecepatan rata-rata yang berkisar 
antara 11 – 16 knot di dominasi dari arah Barat 
Daya dan Barat. Berdasarkan data tersebut dapat 
dipertimbangkan adanya potensi arah angin 
sejajar landasan yang dapat menjadi tailwind dan 
headwind.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN JANUARI 



4 Vol 3 No 13 2020ISSN 2684-7299

Gambar Grafik Visibility Harian bulan Desember 2020

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan Desember 2020

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) juga termasuk 
parameter cuaca yang penting bagi penerbangan 
dalam kegiatan take-off dan landing. Berikut 
disajikan profil visibility selama bulan Desember 
2020 pada gambar di bawah ini. Rata-rata 
visibility bulan Desember adalah 7.2 km. Pada 
umumnya visibility bernilai 6-10 km pada siang hari 
kemudian menurun pada malam hingga pagi hari 
akibat udara kabur (kabut). Visibility minimum pada 
bulan Desember mencapai nilai 4 km. Mengingat 
bulan Desember mulai memasuki musim hujan, 
maka perlu diwaspadai adanya penurunan visibility 
yang signifikan sehingga mengganggu kenyamanan 
penerbangan pada musim penghujan.

3. CURAH HUJAN

Profil jumlah curah hujan bulan Desember 2020 
di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan adanya 
kenaikan yang signifikan dari bulan sebelumnya. 
Jumlah hari hujan meningkat menjadi 24 hari 
hujan disertai dengan peningkatan jumlah curah 
hujan. Jumlah curah hujan bulan Desember 2020 
sebesar 157.6 mm, dengan jumlah curah hujan 
terbesar terjadi pada dasarian pertama yaitu 
sebesar 109.4 mm. Jumlah curah hujan bulan ini 
jauh lebih besar dibandingkan curah hujan bulan 
November 2020 yang hanya mencapai 22.2 mm. 

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara mempengaruhi berbagai 
aspek cuaca salah satunya adalah tekanan udara. 
Pada saat temperatur udara naik, maka volume 
dan molekul udara pun akan ikut mengembang. 
Akibatnya, tekanan udara akan menurun. 
Begitupun sebaliknya, ketika suhu udara rendah, 
maka tekanan udara menjadi tinggi. Berikut 
disajikan profil temperatur udara bulan Desember 
2020 di Bandara Soekarno-Hatta dalam bentuk 
grafik. Rata-rata temperatur udara di Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta pada bulan Desember 
2020 adalah sebesar 27.3°C. Profil temperatur 
udara memiliki kecenderungan meningkat pada 
siang hari dan mencapai maksimum pada pukul 
12.00 – 14.00 WIB. Temperatur maksimum 
pada bulan Desember 2020 mencapai 34.4°C pada 
tanggal 23 Desember 2020 dan minimum sebesar 
22.0°C yang terjadi pada tanggal 22 Desember 
2020.

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian bulan Desember 2020
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5. TEKANAN UDARA

Profil tekanan udara QFE bulan Desember 
2020 menunjukkan rata-rata tekanan udara sebesar 
1007.5 mb. Tekanan udara maksimum 1010.5 
mb sedangkan tekanan udara minimum sebesar 
1003.3 mb. Kondisi tekanan udara dipengaruhi 
oleh gerak semu matahari. Saat ini matahari berada 
di wilayah belahan bumi selatan (BBS) sehingga 
relatif lebih rendah dibandingkan saat matahari di 
belahan bumi utara (BBU). Nilai rata-rata tekanan 
udara yang lebih rendah dari bulan sebelumnya 
dikaitkan dengan suhu udara yang lebih tinggi 
menyebabkan potensi massa udara berkumpul dan 
membentuk awan konvektif penyebab hujan.

Gambar Grafik Tekanan Udara Harian bulan Desember 2020

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian bulan Desember 2020

6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan Desember 2020 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 78%. Nilai kelembapan udara maksimum 
sebesar 98% sedangkan kelembapan udara 
minimum adalah 49%. Nilai kelembapan udara 
menunjukkan seberapa jenuh kondisi udara yang 
berada di suatu wilayah. Kondisi kelembapan udara 
banyak dipengaruhi oleh terjadinya presipitasi dan 

kekaburan udara di wilayah tersebut. Pada bulan 
Desember ini monsun Asia sedang menguat, 
sehingga menyebabkan sebagian wilayah Indonesia 
menjadi lebih basah dari bulan-bulan sebelumnya. 
Berikut adalah profil kelembapan udara bulan 
Desember 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 Desember 
2020.

Dari tabel kondisi cuaca di atas menunjukkan 
keadaan cuaca yang mendominasi adalah hujan 
ringan (-RA) dan hujan disertai petir (TSRA). Jumlah 
hari hujan pada bulan Desember bertambah dari 
bulan sebelumnya yaitu sebanyak 24 hari hujan. 
Hal ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitas 
monsun Asia yang melewati wilayah Indonesia.
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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 - - - - 0
2 -RA - RETS TSRA 13,2
3 -RA - TSRA - 5,7
4 RERA TSRA RERA - 18,2
5 -RA -RA -RA RA 23
6 RA RETS -RA -RA 17,5
7 TSRA - -RA LTNG 18,8
8 -RA RERA - - 10,5
9 -RA RERA - - 0,8
10 HZ - - Hz 1,7
11 HZ HZ -RA - 3,1
12 - - -RA RETS TTU
13 VCTS RETS - - 0
14 - - - - 0
15 - TSRA HZ Hz 0,5
16 -RA - - -RA 2,2
17 RERA -RA - - TTU
18 -RA RERA - - 5,2
19 -RA RERA - - 1
20 -RA -RA -RA RERA 6,5
21 - - - HZ 0
22 BR - - HZ 0
23 BR - - - 0
24 - - RERA HZ TTU
25 - - - -RA 1,2
26 -RA - - - 0,2
27 - - - HZ 0
28 HZ - - - 0,2
29 -RA - - - TTU
30 RERA TSRA - HZ 15,5
31 RERA -RA HZ -RA 12,6

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Desember 2020
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Januari Periode 2011-
2020

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
JANUARI

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin bulan Januari selama 
10 tahun (2011 – 2020) menyajikan data dalam 
bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan untuk 
kegiatan take-off dan landing selama bulan Januari 
2021. Pada Gambar ACS menunjukkan angin 
dominan bertiup dari arah barat daya hingga 
barat laut dengan kecepatan bervariasi dari nilai 
paling rendah hingga di atas 22 knot. Dominasi 
angin baratan menunjukkan monsun Asia sudah 
aktif melalui wilayah Indonesia. Potensi angin dari 
arah baratan yang bertiup cukup kencang hampir 
di sepanjang hari perlu diwaspadai oleh user untuk 
mengantisipasi tailwind pada pendaratan melalui 
runway 07 baik 07R , 07L , maupun 06. Berikut ACS 
arah dan kecepatan angin bulan Januari periode 10 
tahun terakhir

Gambar ACS Visibility bulan Januari Periode 2011-2020

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 
yang menggambarkan kondisi kejernihan udara di 
permukaan. Visibility menjadi komponen penting 
dalam kegiatan take-off dan landing. Aerodrome 
Climatological Summary (ACS) memberikan 
informasi terkait kondisi visibility pada bulan Januari 
selama 10 tahun (2011 – 2020) guna memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan Januari 
tahun 2021. Secara umum kondisi visibility bulan Gambar ACS Temperatur Udara bulan Januari Periode 2011-2020

Januari didominasi pada kisaran 5000-8000 meter. 
Adapun visibility di bawah 3000 meter terjadi 
sebanyak 1.4%. Nilai visibility rata-rata pada bulan 
Januari sebesar 7.1 km dengan nilai maksimum di 
atas 10 km dan nilai visibility minimum sebesar 300 
meter atau 0.3 km pada tahun 2013. Berikut ACS 
visibility periode 10 tahun terakhir

3. TEMPERATUR UDARA

Selanjutnya, disajikan gambaran kondisi umum 
temperatur udara bulan Januari selama 10 tahun 
terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Temperatur 
pada bulan Januari secara umum didominasi kisaran 
nilai 25°C hingga 30°C. Nilai temperatur kisaran 
30°C hingga 35°C terjadi lebih dari 90% pada siang 
hari pukul 03 UTC hingga 09 UTC. Nilai rata-rata 
temperatur udara bulan Januari sebesar 27.0°C, 
kemudian nilai maksimum mencapai 34.2°C di 
tahun 2017, serta temperatur minimum mencapai 
20.8°C di tahun 2011. Nilai temperatur udara 
dipengaruhi oleh gerak semu matahari, dimana 
pada bulan Januari, matahari bergerak dari belahan 
bumi selatan (BBS) menuju ke equator. Berikut ACS 
temperatur udara bulan Januari periode 10 tahun 
terakhir. [eria dila] 



8 Vol 3 No 13 2020ISSN 2684-7299



9Vol 3 No 13 2020 ISSN 2684-7299

PRAKIRA AN CUACA BULAN JANUARI 2021
Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis, menyebabkan wilayah Indonesia 

memiliki keragaman cuaca dan iklim yang tinggi. Keragaman tersebut salah satunya dipengaruhi 
oleh adanya interaksi antara atmosfer dan laut. Sehingga dalam memprakirakan cuaca dalam 
kurun waktu sebulan dibutuhkan analisis terhadap kondisi parameter global. Lantas bagaimana 

prakiraan cuaca untuk bulan Januari 2021 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Mari kita simak 
penjelasan beberapa parameter global yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia berikut :

 Indian Ocean Dipole

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode 
merupakan suatu fenomena pasangan antara 
lautan-atmosfer yang terdapat di lautan India tropis. 
Fenomena tersebut dicirikan dengan bersamaan 
terjadinya penyimpangan suhu muka laut yang 
berlawanan di bagian barat (50°E – 70°E, 10°S 
– 10°N) dan di bagian timur / tenggara (90°E – 
110°E, 10°S – ekuator). Jika IOD bernilai negatif (<-
0.4) menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga mengindikasikan adanya kontribusi yang 
cukup signifikan terhadap pembentukan awan di 
sekitar wilayah Indonesia. Sedangkan IOD positif 
(>+0.4) menunjukkan adanya aliran massa udara 
dari wilayah Samudera Hindia bagian timur ke 

wilayah Samudera Hindia bagian barat yang lebih 
hangat, sehingga mengindikasikan berkurangnya 
intensitas curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Januari 2021
(Sumber : BOM Australia)

Berdasarkan pemantauan kondisi IOD diatas 
dapat dilihat keseluruhan hasil perhitungan Model 
Internasional Numerical Weather Prediction 
(NWP) menunjukkan prakiraan IOD untuk Bulan 
Januari 2021 berada pada fase netral. Hal ini 
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Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD
(Sumber : BOM Australia)

mengindikasikan bahwa pada awal tahun 2021 
diprakirakan kemungkinan besar tidak terjadi 
anomali perpindahan uap air antara wilayah 
Indonesia dengan Samudera Hindia.

 Fenomena El-Nino dan La-Nina

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

Pada saat El Nino nilai suhu udara permukaan 
laut di daerah NINO 3 dan NINO 3.4 memiliki 
nilai >+0.8°C dari suhu udara permukaan laut 
rata-ratanya. Sedangkan La Nina nilai suhu udara 
permukaan laut di daerah NINO 3 dan NINO 3.4 
bernilai <-0.8°C dari suhu udara permukaan laut 
rata-ratanya.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Januari 2021
(Sumber : BOM Australia)

Pada gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 
Bulan Januari 2021 hasil dari perhitungan Model 
Internasional Numerical Weather Prediction 
(NWP) dapat dilihat bahwa keseluruhan model 
memprakirakan Indeks NINO 3.4 berada pada 
fase La Nina, kondisi ini dapat berdampak pada 
terjadinya peningkatan curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
(Sumber : BOM Australia)
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Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI <−7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI >+7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 
Memasuki awal tahun 2021 nilai SOI menguat di 
+17.7 yang mendukung kejadian fenomena La 
Nina pada musim hujan tahun ini.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Januari 2021
(Sumber : BOM Australia)

Nilai positif pada anomali suhu muka laut 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
tinggi dari rata - ratanya yang mendukung terjadinya 
peningkatan intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan 
bahwa suhu muka laut bernilai lebih rendah dari 
rata – ratanya yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Prakiraan anomali suhu muka laut bulan 
Januari 2021 berdasarkan gambar diatas adalah 
bernilai positif untuk seluruh wilayah Indonesia.

Fenomena MJO
Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan 

gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 

ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari 
dan terdiri dari delapan fase. MJO memiliki dampak 
bagi wilayah Indonesia apabila nilai indeks MJO 
berada pada fase 3,4,5 dan dinyatakan tidak aktif/
lemah apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 
Gambar Diagram Fase MJO, analisis pada tanggal 
29 Desember 2020 menunjukkan MJO tidak aktif 
dan diprediksi masih akan berlangsung hingga awal 
dasarian I Januari 2021. Keadaan ini menunjukkan 
prakiraan fenomena MJO tidak mempengaruhi 
pembentukan awan konvektif di Indonesia.

Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : BOM Australia)

Kondisi OLR
Outgoing Longwave Radiation (OLR) dapat 

digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi balik yang dipancarkan 
dari bumi dalam bentuk radiasi termal.  Semakin 
tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan sedikitnya 
tutupan awan pada daerah tersebut. Sebaliknya 
semakin rendah nilai indeks OLR mengindikasikan 
banyaknya tutupan awan pada daerah tersebut. 
Dari Gambar OLR Total dan Anomali OLR terlihat 
bahwa nilai indeks OLR Total memasuki Bulan 
Januari 2021 di daerah Bandar Udara Soekarno 
Hatta berkisar antara 200 W/m2 hingga 220 W/m2 

menandakan tutupan awan lebih banyak.
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Gambar OLR Total dan Anomali OLR
(Sumber : BOM Australia)

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

Kesimpulan
Pada kuartal akhir tahun 2020 hingga awal 

tahun 2021, kondisi iklim global dihadapkan pada 

gangguan anomali berupa fenomena La Nina 
dengan level intensitas mencapai moderate di 
Samudra Pasifik ekuator. Fenomena ini tentu saja 
akan berdampak pada peningkatan curah hujan di 
Indonesia, termasuk wilayah Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta. Selain itu nilai indeks OLR Total 
yang mengindikasikan tutupan awan lebih banyak 
serta didukung dengan nilai rata-rata anomali 
suhu muka laut yang positif akan berdampak 
pada kemungkinan terjadinya potensi kejadian 
hujan dengan intensitas sedang - lebat pada bulan 
Januari 2021. Keseluruhan ulasan ini menunjukan 
bahwa kemungkinan besar diprakirakan wilayah 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan 
memasuki puncak musim hujan yang ditandai 
dengan bertambahnya intensitas curah hujan 
secara berangsur. [finkan]
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K L A S I F I K A S I  I K L I M 
M O D E R N

Metode klasifikasi iklim modern secara 
garis besar dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu:

1. Metode Generik
Iklim diklasifikasikan berdasarkan apa yang 

menyebabkan iklim itu sendiri.

Contoh klasifikasi iklim yang menggunakan 
metode generik, yaitu iklim yang diklasifikasikan  
berdasarkan tipe massa udara di suatu daerah, atau 
penentuannya berdasarkan suatu daerah yang luas 
yang memiliki kesamaan gangguan cuaca.

Klasifikasi Iklim Bergeron
Klasifikasi iklim berdasar tipe massa udara yang 

paling diterima didunia adalah Klasifikasi Iklim 
Bergeron. Klasifikasi massa udara ini menggunakan 
tiga huruf dalam klasifikasinya. Huruf pertama 
menggambarkan tingkat kelembapan massa 
udara, dengan c digunakan untuk massa udara 
kontinental (kering), dan m untuk massa udara 
maritim (lembap). Huruf kedua menggambarkan 
karakteristik panas dari mana massa udara tersebut 
berasal: T untuk tropis, P untuk polar, A untuk Arktika 
atau Antartika, M untuk monsun, E untuk daerah 
ekuator dan S untuk superior (udara kering yang 
terbentuk dari udara yang bergerak turun secara 
signifikan di atmosfer). Huruf ketiga digunakan 
untuk menentukan stabilitas atmosfer, jika massa 
udara lebih dingin dari permukaan dibawahnya 
maka diberi huruf k, jika massa udara lebih hangat 
dari permukaan dibawahnya maka diberi huruf 
w. Menurut sejarahnya identifikasi massa udara 

awalnya digunakan untuk prakiraan cuaca pada 
tahun 1950 an, sedangkan ahli klimatologi baru 
memakai metode ini pada tahun 1973.

Gambar  Wilayah sumber massa udara global (sumber: NASA)

2. Metode Empirik
Iklim diklasifikasikan berdasarkan akibat yang 

ditimbulkan oleh iklim.

Contoh klasifikasi iklim yang menggunakan 
metode empirik, yaitu seperti zona iklim yang 
ditentukan oleh daya tahan tanaman terhadap 
kondisi cuaca, perubahan air menjadi uap melalui 
permukaan tanah dan tanaman (evapotranspirasi), 
atau yang ditunjukkan oleh klasifikasi iklim 
Koppen-Geiger yang dirancang untuk mengetahui 
hubungan antara iklim dengan makhluk hidup. Tapi 
kekurangan klasifikasi metode empirik ini adalah 
adanya batas yang sangat mencolok diantara zona-
zona iklim didalam klasifikasi ini, tidak terlihat 
adanya transisi yang bertahap dalam zona-zona 
iklim tersebut seperti yang terlihat di alam.
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Klasifikasi Iklim Koppen-Geiger
Klasifikasi Iklim Koppen-Geiger ini didasarkan 

pada rata-rata bulanan suhu udara dan presipitasi. 
Klasifikasi Iklim Koppen-Geiger mempunyai lima 
tipe utama diberi label huruf A sampai E, yaitu 
A untuk tropical, B untuk dry, C untuk mild mid-
latitude, D untuk cold mid-latitude, E untuk polar. 
Lima tipe utama tersebut dapat dibagi lagi menjadi 
tipe sekunder seperti, rain forest, monsoon, tropical 
savanna, humid subtropical, humid continental, 
iklim oceanic, iklim mediteranian, steppe, iklim 
subarctic, tundra, polar ice cap, dan desert.

Gambar Klasifikasi Iklim Koppen-Geiger (sumber: NOAA/UCAR, the 
COMET program)

a. Iklim Tipe A
 Iklim tropical (A)  ditandai dengan suhu udara 

yang tinggi di permukaan laut dan di elevasi 
yang rendah sepanjang tahun (12 bulan). 
Dengan suhu udara rata-rata ≥ 18℃. 

 Iklim tropical rain forest (Af)  ditandai dengan 
curah hujan yang tinggi,  dimana minimum curah 
hujan normal tahunan antara 1.750 mm sampai 
2.000 mm. Rata-rata suhu udara bulanan lebih 
dari 18℃ sepanjang tahun, contoh Hilo, Hawaii 
dan Singapura.

 Iklim tropical monsoon (Am), ditandai dengan 
adanya angin musiman yang bertiup selama 
beberapa bulan yang mengakibatkan suatu 
daerah mengalami musim hujan. Daerah di 
Amerika Utara (Miami, Florida), Amerika Selatan, 
Afrika Subsahara, Australia (Queensland), dan 
yang Asia Timur merupakan daerah monsun. 

 Iklim tropical savanna (Aw) ditandai dengan 
suhu udara rata-rata ≥ 18℃ sepanjang tahun 
dan curah hujan 750 mm sampai 1.270 mm 

per tahun. Iklim ini banyak terdapat di benua 
Afrika, bagian utara Amerika Selatan (Rio de 
Janeiro, Brazil), Malaysia dan Australia (Darwin)

b. Iklim Tipe B
 Iklim tipe B bersifat kering, gersang dan 

semigersang. Jumlah presipitasi dibawah 
jumlah penguapan. Tipe BW adalah untuk iklim 
gurun, Bs untuk iklim steppe. Huruf ketiga 
bisa dipakai nilai suhu udaranya, contoh untuk 
wilayah Yuma di Arizona (BWh).

 Steppe adalah daerah padang rumput luas 
yang kering dengan rata-rata suhu udara 
tahunan pada musim panas mencapai 40℃ 
dan pada saat musim dingin turun mencapai 
-40℃. Selain perbedaan suhu udara yang besar 
pada saat musim panas dan musim dingin, 
perbedaan suhu udara pada saat siang hari 
dan malam hari juga besar. Di dataran tinggi 
Monggolia pada saat siang hari suhu udara 
dapat mencapai 30℃ sedangkan pada malam 
hari bisa mencapai dibawah 0℃.  

c. Iklim Tipe C
 Iklim tipe C ditandai dengan suhu udara rata-

rata diatas 10℃ pada bulan terpanasnya, dan 
diantara -3℃ sampai dengan 18℃ pada bulan 
terdinginnya.

 Iklim mediteranian adalah iklim subtropis 
musim panas yang kering. Contoh wilayah iklim 
ini terletak di Athena, Tel Aviv, Cape Town, Los 
Angeles.

 Iklim mediteranian menunjukkan iklim untuk 
daerah yang terletak di basin mediterania , 
yaitu bagian barat Amerika Utara, bagian barat 
dan selatan Australia, barat daya Afrika Selatan, 
dan bagian tengah Cili. Iklim ini ditandai oleh 
musim panas yang kering dan musim dingin 
yang basah.

 Iklim Oceanic terletak di sepanjang pantai 
barat lintang menengah disemua benua dan 
di tenggara Australia, dan ditandai dengan 
banyaknya presipitasi sepanjang tahun, 
contohnya di London, Bilbao, Melbourne, 
Vancouver, British Columbia.

 Iklim humid subtropical (Cfa, Cwa) adalah 
daerah yang ditandai dengan curah hujan 
(atau salju) yang disertai dengan badai besar 
dengan angin baratan bergerak dari barat ke 
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timur. Kebanyakan curah hujan di musim panas 
terjadi pada saat badai guntur dan siklon tropis.

d. Iklim tipe D
 Iklim tipe ini memiliki suhu udara rata-rata diatas 

10℃ pada bulan terpanasnya dan dibawah 
-3℃ di bulan terdinginnya. Iklim ini biasanya 
terletak di utara dari 40° LU pada bagian pantai 
timurnya. Di belahan bumi bagian selatan 
tipe iklim D jarang ditemukan, bahkan hampir 
tidak ditemukan di antara 40° LS - 60° LU hal 
ini dikarenakan kurangnya wilayah daratan, 
ditemukan hanya di lokasi dataran tinggi saja.

 Iklim subarctic ditandai dengan presipitasi yang 
rendah, suhu udara bulanan diatas 10℃ untuk 
satu sampai tiga bulan sepanjang tahun, dengan 
adanya permafrost (ibun abadi) di Sebagian 

Gambar Wilayah iklim humid continental (berwarna biru)

Gambar Wilayah iklim taiga (berwarna hijau)

besar wilayah yang dikarenakan musim dingin 
yang sangat dingin.

 Iklim humid continental (Dfa) ditandai pola 
cuaca dan suhu udara musiman yang bervariasi, 
daerah dimana lebih dari 3 bulan terdapat suhu 
udara harian rata-rata diatas 10℃ dan pada 
bulan terdingin suhu udara dibawah   -3℃.

 Iklim taiga atau hutan boreal terdapat di 
sepanjang Amerika Utara dan wilayah Eurasia 
sebagai sabuk pepohonan konifera. Hutan ini 
terletak didaerah dengan permukaan tanah 
yang ditutupi es (ibun abadi), yang dimana 
tumbuhan di hutan boreal ini sangat peka 
terhadap variasi kondisi lingkungannya. Nama 
taiga sendiri diambil dari bahasa Rusia.
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e. Iklim tipe E
 Iklim tipe E ditandai dengan suhu udara rata-

rata dibawah 10 ℃ tiap bulan sepanjang tahun.

 Iklim tundra terdapat di belahan bumi utara, di 
sebelah utara sabuk taiga (utara Rusia, Kanada, 
Barrow Alaska).

 Iklim Polar ice cap adalah wilayah lintang 
atas yang ditutupi permukaannya ditutupi 
oleh lapisan es. Iklim ini terbentuk karena 
wilayah lintang atas menerima lebih sedikit 
energi dalam bentuk radiasi Matahari daripada 
wilayah khatulistiwa, yang mengakibatkan suhu 
permukaan yang lebih rendah.

 Iklim polar desert ini ditandai dengan wilayah 
yang menerima presipitasi sangat sedikit, 
dengan batasan antara suhu udara harian 
dan musiman yang tinggi dengan suhu udara 
siang hari yang tinggi mencapai 45℃  pada 
musim panas dan suhu udara malam hari yang 
rendah dibawah 0℃ pada musim dingin yang 
dikarenakan kelembapan yang sangat rendah. 
Kebanyakan wilayah ini terbentuk karena 
adanya rain shadows (dimana gunung menjadi 
penghalang kelembapan dan presipitasi untuk 
menuju wilayah) atau daerah di belakang 
gunung, karena curah hujan hanya terjadi di 

Gambar Wilayah iklim tundra (berwarna kuning)

gunung dibagian windward (menghadap arah 
angin) lalu udara kering turun melalui bagian 
leeward (membelakangi arah angin).

Tulisan ini disadur dari buku Climate Change 
Science: A Modern Synthesis Volume I - The 
Physical Climate karangan G.Thomas Farmer dan 
John Cook. [day]
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S I S T E M  P E R I N G ATA N  D I N I 
T S U N A M I  I N D O N E S I A

Berlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah 
dengan banyak aktivitas tektonik), 
Indonesia harus terus menghadapi resiko 
letusan gunung berapi, gempa bumi, 

banjir dan tsunami. Bencana tsunami bahkan dapat 
terjadi kurang dari 30 menit setelah gempabumi 
terjadi. Tahukah anda Indonesia rawan terhadap 
bencana tsunami lokal ?

Gambar Peta Tektonik di Indonesia

Sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau 
dikenal sebagai Indonesia Tsunami Early Warning 
System (InaTEWS) merupakan sebuah sistem 

yang wajib diterapkan di seluruh garis pantai. Alat 
itu umumnya ditempatkan di negara dengan garis 
pantai terpanjang dan rawan gempa seperti di 
Indonesia. Produk utama dari InaTEWS ini adalah 
informasi gempa dan peringatan dini tsunami 
yang mampu memberikan informasi gempa dan 
peringatan dini tsunami dalam waktu kurang 
dari 5 menit setelah gempa terjadi.  InaTEWS 
dapat membantu melakukan evakuasi darurat 
dan meminimalisir korban ketika bencana sedang 
terjadi

Diagram Alir Sistem Peringatan Dini Tsunami
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SISTEM MONITORING DAN ANALISIS GEMPABUMI 
& TSUNAMI

Indonesia memiliki jaringan seismologi dengan 
411 sensor seismik. Jaringan ini merupakan bagian 
dari kerjasama dengan Jerman dalam program 
German Indonesian Tsunami Early Warning 
System (GITEWS). Program ini bertujuan untuk 
mengimplementasikan peringatan dini Tsunami 
yang efektif untuk wilayah Samudera Hindia. 
Sensor-sensor ini terpasang dan tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia. Sistem monitoring 
analisis gempa bumi dan tsunami terbagi menjadi 
3 yaitu :

1. Sistem Pengamatan Gempa Bumi

 Terdiri dari Broadband Seismograf dan 
Accelerograph akan mendeteksi gempa 
yang terjadi secara realtime.  Seismograf 
mencatat semua getaran dan juga kecepatan 
rambat gempa bumi yang berbentuk sebuah 
seismogram. Alat ini cukup sensitif saat ada 
gelombang seismik yang ditimbulkan penyebab 
dari gempa bumi, ledakan nuklir serta sumber 
gelombang seismik lainnya

2. Sistem Monitoring Air Laut

 Terdiri dari Bouy dan Tide Gauges. Bouy 
merupakan pelampung berisi perangkat 
elektronik yang diletakkan di tengah laut untuk 
mendeteksi gelombang pasang dan tsunami 
.Bouy diletakan jauh ditengah samudera, 
sehingga cepat mendeteksi tsunami, sedangkan 
Tide gauge diletakkan di pinggir pantai,  bekerja 
dengan cara mengukur perubahan permukaan 
laut secara mekanis dan otomatis. Alat ini 
dapat mengukur pasang surut air laut yang 
memungkinkan untuk mendeteksi tsunami 
secara cepat. CCTV juga di pasang di pinggir 
pantai guna mengawasi pasang air laut.

3. Sistem Pengolahan Data

 Setelah gempa terjadi, perangkat lunak 
SeisComP3, yang merupakan bagian dari 
program GITEWS, dapat menganalisis 
kedalaman, episenter, hiposenter, magnitude 
gempa, dan langsung mengeluarkan peta skala 
guncangan (shakemap) dalam beberapa menit.

 Aliran data dan informasi tadi berubah menjadi 
Decision Support System (DSS). DSS ini 
akan melakukan analisis lebih lanjut untuk 

menentukan apakah gempa memiliki potensi 
tsunami atau tidak. Jika sistem menyimpulkan 
bahwa gempa berpotensi menimbulkan tsunami, 
data-data akan dikirimkan ke stasiun ketiga, 
yakni Tsunami Observation and Simulation 
Terminal (TOAST) atau stasiun pemodelan 
tsunami.

 Selanjutnya, Artificial Intelligence (AI) 
memanfaatkan TOAST untuk memindai lebih 
dari 18.000 koleksi skenario tsunami untuk 
melakukan prediksi waktu tempuh gelombang 
tsunami hingga memetakan daerah terdampak. 
Begitu informasi telah dianalisis, berbagai 
organisasi akan diperingatkan, termasuk 
otoritas pemerintah dan pasukan penyelamat. 
Deteksi dini tsunami sangat penting mengingat 
gelombang tsunami mempunyai kecepatan 
seperti pesawat jet. Menurut ilmuwan, tinggi 
gelombang tsunami bahkan dapat mencapai 
hingga 30 meter. 

Gambar Sistem Monitoring

Gambar Sistem Pengolahan Data
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Diseminasi informasi
Urutan dan Isi Berita Peringatan Dini Tsunami 

a. BMKG menerbitkan berita gempabumi atau 
berita peringatan dini tsunami dalam kurun 
waktu 5 menit setelah gempabumi terjadi yang 
kemudian diikuti oleh beberapa kali berita 
pemutakhiran dan diakhiri berita ancaman 
tsunami telah berakhir. Berita peringatan dini 
berisi tingkat ancaman tsunami untuk wilayah 
kabupaten dengan status “Awas”, “Siaga” dan 
“Waspada”.

b. BMKG mengirimkan berita gempabumi 
dan berita peringatan dini tsunami kepada 
masyarakat melalui pemerintah daerah, institusi 
perantara, dan media dengan menggunakan 
berbagai moda komunikasi.

Gambar Alur Berita Peringatan Dini Tsunami oleh BMKG

c. Pemerintah daerah yang sudah menerima berita 
dari BMKG wajib mengarahkan masyarakat di 
daerah yang mengalami gempabumi/ancaman 
tsunami untuk tindakan penyelamatan diri.

d. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa 
mampu menerima berita gempabumi atau 
berita peringatan dini tsunami serta saran dari 
BMKG secara tepat dan sepanjang waktu (24/7) 
melalui berbagai alat komunikasi.

e. Pemerintah Daerah diharapkan mampu 
mengambil keputusan tentang tindakan di 
daerah mereka (ya atau tidaknya melakukan 
evakuasi) secara cepat dan tepat waktu 
berdasarkan peringatan dini tsunami dan saran 
dari BMKG, serta Prosedur Standar Operasi 
(SOP).

Gambar Alur Berita Peringatan oleh Pemerintah Daerah

Gambar Alur Pengambilan Keputusan oleh Pemerintah Daerah

f. Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai 
perangkat komunikasi untuk menyebarluaskan 
berita peringatan dini tsunami secara luas 
dan memberikan arahan evakuasi. Salah satu 
sarana yang digunakan sebagai tanda untuk 
evakuasi adalah dibunyikannya sirine. Sirine 
akan dibunyikan selama 3 menit dan berulang- 
ulang.

g. Apabila masyarakat bertempat tinggal di 
wilayah pantai  merasakan gempabumi kuat, 
segera lakukan evakuasi ke tempat yang aman 
dan cari arahan dari pemerintah daerah. Berita 
peringatan dini tsunami dari BMKG berisi 
tingkat ancaman dan saran yang kemudian 
diterjemahkan menjadi arahan resmi dari 
pemerintah daerah untuk melanjutkan evakuasi 
atau membatalkan evakuasi jika tidak ada 
ancaman tsunami. [jihan]

Gambar Penyebaranan Berita Peringatan Dini Tsunami
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STAMET SOEKARNO-HATTA MEREBUT 
PREDIKAT WBK

Tangerang  (21/12) Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta secara resmi 
memperoleh Predikat Zona Integritas 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) 

Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB. Apresiasi 
dan Penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/ 
WBBM dengan tema “Making  Change, Making 
History” ini, berlangsung secara perpaduan  antara 
tatap muka langsung (offline) dan melalui daring. 
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI 
secara daring yang memberikan pengarahan dan 
Menteri PAN dan RB menyerahkan predikat WBK/
WBBM secara langsung

Predikat WBK / WBBM diberikan kepada unit kerja 
yang memenuhi kriteria dalam mengimplementasikan 
enam area perubahan program reformasi birokrasi 
diantaranya manajemen perubahan, penataan tata 
laksana, penataan sistem manajemen sumber daya 
manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan 
akuntabilitas kinerja dan unit kerja yang telah 
mampu mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
mengucapkan terima kasih kepada semua 

stakeholder yang telah mendukung dan mengawal 
dalam pembangunan zona integritas di lingkungan 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Dengan 
memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK), Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
bisa lebih mampu menumbuhkan budaya kerja yang 
anti korupsi, berkinerja tinggi dan memiliki budaya 
kerja yang selalu melayani informasi meteorologi 
penerbangan para user secara cepat, tepat, akurat 
serta berjangkauan luas. [yuli]

Gambar Predikat WBK/WBBM 
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INSPEKSI KEPALA BMKG DALAM RANGKA 
P E R S I A PA N  P O S KO  N ATA R U
Tangerang, 17 Desember 2020 Kepala 

Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) melaksanakan inspeksi 
ke Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meninjau kesiapan 
Stasiun Meteorologi dalam rangka Posko Natal dan 
Tahun baru (Nataru). Kepala BMKG didampingi 
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan 
Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan Agus 
Wahyu Rahardjo dalam melaksanakan inspeksinya.

Tiba di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
pada sore hari, Kepala BMKG langsung disambut 
Kepala Stasiun Meterologi Soekarno-Hatta Parmin 
dan segenap pegawai Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta dan kemudian langsung meninjau 
taman alat meteorologi (met garden) dengan 
agenda memastikan peralatan meteorologi 
udara permukaan dalam kondisi baik. Taman alat 
meteorologi selain digunakan untuk mengamati 
udara permukaan, juga difungsikan sebagai 
backup data apabila kondisi peralatan di landasan 
mengalami gangguan.

Selanjutnya, Kepala BMKG meninjau kondisi 

pelayanan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
dalam memberikan data dan informasi kepada user, 
khususnya dalam lingkup transportasi penerbangan.  
Kondisi peralatan yang bersinggungan dan di 
monitoring langsung oleh stakeholder, seperti 
layanan flight document, monitoring tampilan 
Automatic Weather Observing System (AWOS) 
yang berada di tower Air Traffic Control (ATC), dan 
pengecekan terkait teknis layanan yang diberikan.

Dalam kesempatan ini, Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta juga mempresentasikan beberapa 
inovasi yang dihasilkan oleh pegawai. Inovasi 
pertama yang menarik perhatian Kepala BMKG yaitu 
overlay antara citra satelit cuaca, citra radar cuaca, 
dan flight radar. Inovasi yang digagas oleh Marthin 
Dendy ini diapresiasi oleh Kepala BMKG beserta 
Deputi Meteorologi karena mampu menampilkan 
posisi pesawat realtime yang dipadukan dengan 
kondisi cuaca sehingga sangat sesuai dengan 
tujuan BMKG yang memberikan layanan data 
secara akurat dan tepat. Dwikorita juga berharap 
inovasi ini dapat diaplikasikan di unit BMKG lain 
dan dapat dipresentasikan ke stakeholder terkait. 
Inovasi kedua yaitu Sistem Monitoring Jaringan 
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(SiMonJar) yang menampilkan monitoring jaringan 
secara update dan dapat memberikan notifikasi 
apabila sewaktu-waktu ada gangguan atau 
permasalahan jaringan yang terjadi. Inovasi yang 
dirintis oleh Bintoro Puspo Adi beserta tim teknisi 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta ini sangat 
berguna untuk mengidentifikasi permasalahan 
jaringan secara cepat sehingga ada antisipasi dan 
penanganan yang tanggap agar apabila ada trouble, 
tidak mengganggu operasional dalam waktu yang 
lama. Kepala BMKG juga mengapresiasi hal ini dan 
berharap segera diterapkan di unit BMKG lain agar 
manfaatnya menjadi lebih luas.

Setelah meninjau kantor operasional, Kepala 
BMKG meninjau display cuaca yang ada di terminal 
3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala 
BMKG menilai perlu memastikan kondisi display 
dalam keadaan baik karena display cuaca langsung 

dilihat oleh seluruh pihak di bandara, baik dari 
petugas bandara maupun penumpang transportasi 
penerbangan itu sendiri. Akhirnya, Kepala 
BMKG beserta Deputi Bidang Meteorologi BMKG 
menyelesaikan kunjungannya dengan menitipkan 
beberapa pesan kepada Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta. Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta diharapkan dapat terus memberikan 
pelayanan prima, mengasah kemampuan SDM 
nya serta tanggap apabila ada permasalahan-
permasalahan baik yang menyangkut operasional 
maupun komunikasi dengan stakeholder karena 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta menjadi 
etalase Stasiun Meteorologi Penerbangan BMKG 
yang kiprahnya tidak hanya berada di lingkup 
domestik namun juga menjadi ikon BMKG Indonesia 
dikancah internasional. [rozi]

Gambar Kunjungan Kepala BMKG ke Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
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CERITA DONNY YANG MENIMBA 
I L M U  D I  N E G E R I  G I N G S E N G
Di penghujung tahun 2020, Mochammad 

Donny Anggoro berhasil menambah 
kebahagian bagi keluarga besar Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta. 

Salah satu forecaster Stasiun Meteteorologi 
Soekarno-Hatta ini, berhasil menyelesaikan 
program studi magister jurusan Response to 
Climate Change di Hallym University, Korea 
Selatan, dalam kurun waktu 17 bulan. Berbekal 
pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), 
Donny sapaan akrabnya, mendapatkan program 
beasiswa dari Korea International Cooperation 
Agency (KOICA) yang telah bekerja sama dengan 
pemerintah Indonesia. Motivasi terbesar Donny 
untuk melanjutkan pendidikannya adalah keinginan 
untuk menambah relasi pertemanan. Selain itu 
menambah ilmu dan pengalaman tak luput dari 
tujuan beliau melanjutkan studi ke negeri K-Pop 
tersebut. Di akhir studinya, sebagai bentuk 
kontribusi kepada negara melalui pekerjaan beliau 
saat ini, Donny melakukan penelitian mengenai 
dampak perubahan iklim terhadap bencana 
hidrometeorologi di Indonesia yang terfokus pada 
awan konvektif dan El Nino Southern Osillation 
(ENSO). 

Jauh dari keluarga dan tinggal di asrama kampus, 
Donny mengalami beberapa kendala selama 
menempuh pendidikan di Hallym University. Pria 
kelahiran Jakarta 26 tahun silam ini berkata, “Beda 
budaya dan adaptasi bahasa menjadi kendala saat 
kuliah”. Namun keadaan tersebut dapat diatasi 
dengan memperluas relasi untuk saling memahami 
perbedaan budaya dan bahasa yang ada. Selain itu 
cita rasa makanan yang berbeda membuat Donny 
perlahan beradaptasi dengan berbagai makanan 

Gambar Donny Anggoro
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Korea Selatan. “Pandemi Covid-19 juga menjadi 
salah satu kendala, tapi yang pasti saya tetap jaga 
kebersihan, selalu dan tidak lupa tetap memakai 
masker di luar kamar,” imbuhnya saat wawancara 
secara virtual empat hari setelah kedatangannya di 
Indonesia.

Gambar Memperingati Hari Ulang Tahun Donny

Menjadi satu-satunya awardee dari Indonesia 
dalam program magister jurusan climate change 
di Hallym University membuat Donny mengenang 
peristiwa yang sangat berkesan, yaitu saat Korean 
Professor mengajar di kelasnya. “Jadi tiap minggu 
itu dua kali tatap muka selama tiga jam. Nah, di 
koran kampus ada kuis teka-teki silang (TTS) yang 
kalau benar semua akan dapat merchandise per 
minggu. Waktu pertama coba, saya dapat blanket 
dan pillow. Lalu saya coba lagi dan ternyata 
menang. Hadiahnya saya kasih ke Korean Professor. 
Ketika beliau tahu kalau saya dapat hadiah dari 
isi TTS di koran kampus, beliau kaget banget. 
Dikiranya foreigner nggak akan bisa nyelesaiin 
TTS tersebut karena teksnya dalam Bahasa Korea. 
Karena perjuangan tersebut, di akhir semester 
beliau mengajak saya tour ke Seoul sampai saya 
benar-benar capek bahagia,” cerita Donny penuh 
semangat.

Diakhir wawancara Donny membagikan tips bagi 
teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya. Beliau 
mengatakan untuk terus memantau website KOICA 
atau pengumuman dari pemerintah maupun tempat 
kerja sekitar bulan Februari. Selain itu juga harus 
mempersiapkan IELTS atau TOEFL. “Bermimpilah 
setinggi-tingginya, karena mimpi itu gratis. Kalau 
sudah ada mimpi maka ada tujuan. Kalau ada 
tujuan berarti diri kita yang akan mencari cara agar 
tujuan tersebut tercapai. Saya bukti orang yang 
sudah mengalami kegagalan berkali-kali untuk ikut 
beasiswa ini, mungkin tiga kali dan bahkan keluar 
uang banyak juga untuk meraih cita-cita sekolah di 
luar negeri. Tapi itu semua akan terbayarkan sama 
pengalaman dan kebanggaan bisa sekolah di luar 
negeri. Kesempatan sekarang ada dimana-mana 
karena internet membantu kita melihat dunia. 
KOICA adalah satu dari jutaan kesempatan itu. 
Tak lupa untuk selalu percaya diri. Orang Korea 
sudah mengenal betul kalau orang Indonesia itu 
paling disegani akan rajinnya, kecerdasannya, dan 
supple nya ke semua orang,” tutup Donny sambil 
tersenyum. [finkan]

Gambar Donny Anggoro
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P R O F I L  K E P A L A 
S T A S I U N  M E T E O R O L O G I  K E L A S  I 

S O E K A R N O - H A T T A  K E  1 0
Not Bosses but Leaders mungkin itulah 

sepenggal kalimat yang layak untuk 
disematkan kepada Parmin, S.Si, MM. 
sebagai Kepala Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta ke 10. Beliau resmi mengakhiri 
masa jabatannya sebagai Kepala Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta dan menjabat sebagai 
Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Madya 
di Stasiun Meteorologi Serang pada 5 Januari 2021. 
Lebih kurang 2 tahun memimpin,  meninggalkan 
kenangan tersendiri bagi bawahannya dalam 
kepemimpinannya. Selain visi dan misi Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta yang berhasil 
dilaksanakan dengan baik, juga banyak inovasi 
serta prestasi yang ditorehkan Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta selama beliau menjabat.

Pun diakhir masa jabatan beliau, Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta mampu meraih 
predikat WBK yang diselenggarakan oleh 
Kementerian PAN dan RB. Hal ini tidak lepas dari 
keberhasilan beliau dalam mengarahkan dan 
memaksimalkan peran SDM di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta. Mendahulukan contoh sebelum 
perintah merupakan hal yang biasa beliau lakukan 
dalam memberikan arahan. Keleluasaan berinovasi 
dalam bekerja diterapkan oleh beliau untuk stafnya 

agar pelayanan meteorologi untuk penerbangan 
dapat maksimal dan sesuai dengan standar.

Hubungan baik beliau terhadap setiap 
stakeholder di area Bandar Udara Soekarno-Hatta 
yang memerlukan informasi cuaca bandara juga 
terjalin dengan baik. Beberapa permasalahan 
terkait infrastruktur penunjang layanan informasi 
cuaca penerbangan yang sempat bermasalah 
mampu beliau selesaikan dengan kerjasama yang 
baik. Selain cara formal yang dilakukan, beliau 
juga melakukan pendekatan-pendekatan persuasif 
dalam penyelesaian permasalahan seperti dengan 
diskusi formal dan informal bersama stakeholder.

Iklim bekerja dengan rasa kekeluargaan juga 
diterapkan dilingkungan kantor untuk menciptakan 
koordinasi yang baik disetiap lini. Evaluasi dilakukan 
beliau dengan cara-cara yang baik dengan staf 
yang lebih muda maupun lebih tua. Semua yang 
beliau terapkan bermuara pada terpatrinya rasa 
saling menghormati antar sesama pegawai dan 
rasa mencintai dengan tugas pokok pekerjaan 
yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kami segenap 
staf berterima kasih karena telah meninggalkan 
peninggalan yang baik. Semoga Bapak Parmin 
senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan di 
tempat dan jabatan barunya. [aldo]
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ANALISIS KONDISI ATMOSFER PADA SAAT KEJADIAN ANGIN 
KENCANG (PUTING BELIUNG) DI WILAYAH BEKASI, 

JAWA BARAT 
(STUDI KASUS TANGGAL 23 OKTOBER 2020)

Teguh Murbiantoro 1,*
1) Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta Gedung 611 (Tower), 

Tangerang, 15126 
*Email: teguhmoer@gmail.com

Wilayah Indonesia memiliki kondisi atmosfer yang sangat dinamis, umumnya kondisi ini disebabkan oleh 
pemanasan matahari terhadap laut dan atmosfer yang kuat sehingga proses pertumbuhan awan-awan 
konvektif (Kumulonimbus) cepat terbentuk. Pada tanggal 23 Oktober 2020 telah terjadi angin puting beliung 
di wilayah Bekasi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat ada 
149 rumah mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung yang melanda wilayah setempat 
pada Jumat (23/10) pukul 13.30 WIB lokasi terdampak berada di RW 06 dan 07 Kelurahan Kaliabang 
Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Mayoritas kerusakan rumah yaitu atapnya jebol akibat disapu angin 
puting beliung. Data yang digunakan adalah data Analisis cuaca harian, data citra Radar dan Satelit dengan 
menganalisis tiap unsur meteorologi dan interpretasi citra radar dan satelit didapat bahwa pertumbuhan 
awan Kumulonimbus di wilayah Bekasi menyebabkan embusan angin yang sangat kuat yang berpotensi 
terbentuknya puting beliung. Data Radar dan satelit mengindikasikan awan konvektif jenis Kumulonimbus 
tersebut memiliki ketinggian 5.0 km dengan suhu puncak awan -53 ºC. 

Kata kunci: Angin kencang, bekasi, awan Kumulonimbus

ABSTRAK

ANALYSIS OF ATMOSPHERIC CONDITION ON STRONG WINDS 
(WEAK TORNADO) EVENT IN BEKASI, WEST JAVA

(CASE STUDY OCTOBER 23, 2020)

1. PENDAHULUAN
Wilayah Indonesia yang terletak di daerah tropis 
dengan posisi wilayah antara 10 LU hingga 10 
LS merupakan daerah yang dilalui  matahari 
sepanjang tahun sehingga wilayah Indonesia 
memiliki kondisi atmosfer yang sangat dinamis. 
Kondisi atmosfer yang dinamis ini pada umumnya 
disebabkan karena pemanasan radiasi matahari 
terhadap laut dan atmosfer yang cukup kuat 
sehingga proses pertumbuhan awan-awan 
konvektif (kumulonimbus) cepat terbentuk. 
Salah satu dampak yang ditimbulkan dari awan 
Kumulonimbus yaitu puting beliung. 

Puting beliung dapat didefinisikan sebagai angin 
kencang yang muncul secara tiba-tiba, mempunyai 
pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga 
menyentuh permukaan bumi. Periode hidupnya 
sangat singkat, yaitu sekitar 3 - 5 menit, mulai dari 
tumbuh hingga punahnya. Angin puting beliung 
sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada 
musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan 
apa saja yang diterjangnya, karena dengan 
pusarannya benda yang terlewati bisa terangkat 
dan terlempar.

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) data bencana alam di Indonesia 
sepanjang tahun 2019 terdiri atas 1.339 kali angin 
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2.3. Metode
Metode dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif dengan menggunakan 
data yang telah tersedia. Interpretasi citra radar 
dan satelit untuk melihat komposisi luasan dan 
pergerakan awan, data satelit Himawari 8 kanal IR 
untuk melihat seberapa besar suhu puncak awan 
konvektif tersebut

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Cuaca Harian Tanggal   23 Oktober 
2020

kencang atau puting beliung, 746 kebakaran hutan, 
757 kali banjir, 702 kali tanah longsor, 123 kali 
kekeringan, 29 kali gempa bumi, 18 kali gelombang 
pasang atau abrasi dan 7 kali letusan gunung api 
[1].

Dalam kajian ini juga digunakan pengukuran 
intesitas oleh radar cuaca berdasarkan seberapa 
besar pancaran energi radar yang dipantulkan 
kembali oleh butiran air di dalam awan dan 
digambarkan dengan produk reflektivitas yang 
memiliki besaran satuan dBz semakin besar energi 
pantul yang diterima radar maka makin besar juga 
nilai dBz. 

Berdasarkan SOP Forecaster Meteorologi 
Penerbangan Nomor KPM 001 Tahun 2014 
nilai reflektivitas ≥ 35 dBz pada radar cuaca 
mengindikasikan jenis awan konvektif 
(Kumulonimbus). Penelitian lain di wilayah 
Naqu Tibetan Plateau menghasilkan bahwa nilai 
reflektivitas ≥ 30 dBz pada radar mengindikasikan 
awan konvektif [2]

Pada tanggal 23 Oktober 2020 telah terjadi angin 
puting beliung di wilayah Bekasi Jawa Barat, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kota Bekasi mencatat ada 149 rumah mengalami 
kerusakan akibat bencana angin puting beliung 
yang melanda wilayah setempat pada Jumat 
(23/10) pukul 13.30 WIB lokasi terdampak berada 
di RW 06 dan 07 Kelurahan Kaliabang Tengah, 
Kecamatan Bekasi Utara. Mayoritas kerusakan 
rumah yaitu atapnya jebol akibat disapu angin 
puting beliung [3]. Untuk itu  perlu dilakukan analisis 
kondisi atmosfer pada saat kejadian tersebut 
guna mengetahui penyebabnya, fenomena angin 
kencang puting beliung pada umumnya terjadi 
pada saat musim transisi baik musim hujan ke 
musim kemarau maupun musim kemarau ke 
musim penghujan.

2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi Penelitian
Wilayah yang menjadi kajian dalam penelitian ini 
adalah di Bekasi Utara Jawa Barat yang secara 
astronomi terletak pada 107º0’ BT dan 6º19’ LS.

2.2. Data Penelitian
Data yang digunakan dalam analisis kali ini meliputi, 
analisis cuaca harian di wilayah Bekasi, data Radar 
dan data Satelit Himawari 8 kanal Infrared.

Gambar 1. Peta analisis SML harian [5]

Gambar 2. Peta analisis anomali SML harian [5]

Suhu Muka Laut (SML) adalah faktor yang sangat 
berperan penting dalam penambahan uap air 
dalam pembentukan awan konvektif. SML yang 
hangat menunjukan adanya penguapan besar dan 
penambahan uap air yang banyak juga, sebaliknya 
SML yang relatif dingin mengindikasikan sedikit 
penambahan uap air. Berdasarkan (Gambar 1) 
analisis SML pada tanggal 23 Oktober 2020 di 
perairan Jawa berkisar antara    29 s/d 30 ºC, 
kondisi ini terpantau lebih hangat dibanding dengan 
suhu klimatologinya dengan nilai anomali berkisar 
antara +2 s/d +2,5 ºC (Gambar 2). kondisi diatas 
mengindikasikan nilai yang cukup mendukung 
dalam pembentukan awan Kumulonimbus.
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Berdasarkan gambar diatas, pada tanggal 23 
Oktober 2020 Indeks Madden Julien Oscillation 
(MJO) berada dalam kuadran 5 benua maritim 
Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa MJO 
berkontribusi terhadap pembentukan awan-awan 
di wilayah Indonesia.

Gambar 3. Diagram Fase MJO [6]

Gambar 4. Peta analisis Streamline [7]

Berdasarkan peta analisis streamline lapisan 
925mb jam 00 UTC diatas, pada tanggal 23 Oktober 
2020 di wilayah Jawa Barat terlihat adanya belokan 
angin, kondisi tersebut mengakibatkan adanya 
perlambatan kecepatan angin sehingga memicu 
pembentukan awan di wilayah tersebut.

3.2. Analisa Citra Radar 

(a) Jam 05.54 UTC

(b) Jam 06.02 UTC

(c) Jam 06.26 UTC

Gambar 6. Citra Radar Tangerang VCUT 

Gambar 5. Citra Radar Tangerang Produk CMAX 

Gambar 7. Citra Radar Tangerang Radial Velocity
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Disamping data-data analisis cuaca harian, 
kesimpulan akan semakin kuat apabila didukung 
dengan analisis dengan citra radar. Dengan analisis 
citra radar inilah maka dapat diketahui cakupan 
awan-awan pembentuk cuaca buruk dan posisinya. 
Secara ilmiah, umumnya awan Kumulonimbus yang 
terbaca dalam citra radar itulah yang menyebabkan 
timbulnya angin kencang. Keberadaan awan jenis 
ini berpotensi menimbulkan hujan lebat, angin 
kencang dan badai petir. 

Berdasarkan citra radar Tangerang produk CMAX, 
pertumbuhan awan mulai terlihat di jam 05.54 
UTC (gambar 5a), kemudian reflektifitas menguat 
di lokasi kejadian pada jam 06.02 UTC (gambar 
5b) dengan nilai reflektifitas maksimum sebesar 
58 dBz yang diindikasi sebagai awan konvektif 
Kumulonimbus dengan ketinggian awan kurang 
dari 5,0 km terlihat pada poduk VCUT (Gambar 6). 
Dengan kondisi tersebut sangat berpotensi terhadap 
terjadinya angin kencang yang menimbulkan puting 
beliung di sekitar wilayah Bekasi. Berdasarkan 
(gambar 7) produk radial velocity pada jam 05.54 
UTC terpantau adanya sirkulasi/pusaran angin di 
wilayah Bekasi hal ini dimungkinkan merupakan 
gambaran adanya potensi angin puting beliung di 
wilayah tersebut. Pada jam 06.26 UTC cakupan 
awan mulai mengalami peluruhan dan bergerak 
menjauh ke arah Barat. Jika dilihat dari series data 
radar tersebut pada kurun waktu kejadian, awan 
Kumulonimbus mendominasi disekitar wilayah 
kejadian sehingga memberikan dampak cuaca 
cukup ekstrem di lokasi kejadian.

3.3. Analisis Citra Satelit

Gambar 8. Riwayat pertumbuhan  awan

Kesimpulan 
Analisis cuaca harian sangat penting digunakan 
sebagai acuan untuk melihat potensi cuaca buruk 
yang akan terjadi, data analisis harian menunjukkan 
kondisi yang berpotensi terjadinya cuaca buruk 
pada tanggal 23 Oktober 2020.

Berdasarkan citra radar memperlihatkan 
pertumbuhan awan konvektif dimulai pada jam 
05.54 UTC, nilai reflektifitas maksimum sebesar 
58 dBz yang diindikasi sebagai awan konvektif 
Kumulonimbus dengan ketinggian awan kurang dari 
5,0 km, data radial velocity menunjukkan adanya 
sirkulasi/pusaran angin sehingga kemungkinan 
adanya angin puting beliung di wilayah Bekasi 
cukup besar.

Pantauan citra satelit mengindikasikan nilai suhu 
puncak awan maksimum dengan nilai 53 ºC 
merupakan kriteria jenis awan Kumulonimbus. 
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Berdasarkan gambar 8 riwayat pertumbuhan awan, 
terlihat suhu puncak awan hingga mencapai -53 ºC 
dan suhu yang dingin ini merupakan kriteria jenis 
awan Kumulonimbus.
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