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“PANDEMI DAN PELAYANAN“

Bulan Maret biasanya merupakan bulan yang 

spesial untuk insan meteorologi di seluruh penjuru 

dunia, tanpa terkecuali insan meteorologi Indonesia. 

Tepat tanggal 23 Maret setiap tahunnya diperingati 

sebagai Hari Meteorologi Dunia (HMD). Akan tetapi 

pada tahun ini, gaung peringatan HMD teredam oleh 

pandemi corona yang melanda hampir seluruh negara 

di berbagai belahan dunia. Walaupun demikian World 

Meteorological Organization (WMO) tetap menyuarakan  

“Iklim dan Air untuk Kehidupan” sebagai tema HMD 

tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya untuk 

memperingati HMD biasanya BMKG mengadakan 

berbagai macam kegiatan untuk menyemarakannya, 

khusus tahun ini kegiatan tersebut ditiadakan sebagai 

bentuk kewaspadaan dan pencegahan terhadap 

penyebaran Covid 19. Berrmula dari Tiongkok, virus 

corona yang menyebabkan timbulnya penyakit Covid 

19 menyebar ke berbagai negara di dunia sehingga 

pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan Covid 

19 sebagai pandemi karena penyebarannya yang 

semakin meluas dan orang yang terjangkit semakin 

banyak. Tingkat kematian akibat penyakit inipun cukup 

tinggi jika terlambat dalam penanganannya.

Di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang juga 

menghinggapi wilayah Indonesia, BMKG tetap 

berusaha untuk dapat terus memberikan pelayanan 

informasi publik di bidang Meteorologi, Klimatologi, 

Geofisika, dan Kualitas Udara termasuk juga Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai salah satu UPT 
BMKG yang mempunyai tupoksi inti memberikan 

pelayanan informasi cuaca untuk operasional 

penerbangan. Dengan berpedoman kepada Instruksi 

Kepala BMKG tentang Kewaspadaan dan Pencegahan 

Penyebaran Covid 19 pelayanan operasional 

dipastikan tetap berjalan dengan memberlakukan 

kebijakan pembatasan jumlah petugas operasional/

staf pendukung, menerapkan sistem posko dan 

mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi melalui 

interaksi secara digital. 
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PROFIL PARAMETER CUACA DAN
AERODROME CLIMATOLOGY SUMMMARY

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
ulan Maret dan April merupakan bulan 

transisi dari musim hujan menuju musim 

kemarau. Hal ini berkaitan dengan gerak 

semu matahari dimana pada bulan 

Maret matahari bergerak melewati equator menuju 

belahan bumi utara (BBU). Jumlah curah hujan 

pada bulan Maret 2020 mengalami penurunan yang 

cukup jauh dari bulan Februari lalu. Jumlah curah 

hujan bulan Maret sebesar 153.4 mm sedangkan 

pada bulan Februari sebesar 539.0 mm, hal ini 

menunjukkan bahwa puncak musim hujan telah 

terlewati. Dilihat dari arah angin, dominasi arah 

angin dari baratan pada bulan Maret menunjukkan 

monsun Asia masih aktif. Kemudian pada bulan April, 

arah angin mulai bervariasi, angin timuran sebagai 

penanda Monsun Australia mulai bertiup, namun 

demikian, angin baratan masih mendominasi. 

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi terjadinya 

fluktuatif cuaca pada bulan April. Berikut disajikan 
data profil parameter cuaca bulan Maret 2020 dan 
data Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

bulan April selama 10 tahun terakhir. Diharapkan 

informasi tersebut dapat bermanfaat untuk semua 

pihak, terutama untuk keselamatan kegiatan 

penerbangan.

1.   ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Kegiatan take off dan landing dalam dunia 

penerbangan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Salah 

satu parameter cuaca yang sangat berpengaruh 

adalah arah dan kecepatan angin. Apabila pilot 

mengetahui dengan baik arah dan kecepatan 

angin di suatu landasan, maka kegiatan take off 

dan landing dalam penerbangan dapat dilakukan 

dengan nyaman dan efisien. Berikut infomasi profil 
arah dan kecepatan angin bulan Maret 2020 serta 

Aerodrome Climatological Summary (ACS) bulan 

April selama 10 tahun terakhir sebagai pendukung 

kegiatan take off dan landing di Bandara Soekarno 

Hatta. Pada Gambar berikut, terlihat arah angin 

bulan Maret 2020 didominasi dari arah Selatan 

hingga Barat dengan kecepatan bervariasi antara 

Calm – 17 knot. Kecepatan didominasi dari 4-7 knot 

dengan kecepatan maksimum sebesar 17 knot dari 

arah Barat dan Barat Laut. Hal ini menunjukkan 

bahwa monsun Asia masih aktif di bulan Maret 

2020.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Maret 2020

Selanjutnya disajikan data Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) yang merupakan 

kondisi angin bulan April selama 10 tahun (2010 
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan April 
periode 2010 - 2019

2.   VISIBILITY

Visibility merupakan tingkat kejernihan atmosfer, 

jarak pandang terjauh dari benda hitam pada 

siang hari yang dinyatakan dalam satuan jarak. 

Visibility termasuk parameter cuaca yang penting 

bagi kegiatan take off dan landing. Oleh karena itu, 

ditunjukkan pula informasi profil rata-rata harian 
visibility bulan Maret 2020 dan data ACS bulan 

April selama 10 tahun terakhir. Berikut adalah profil 
rata-rata harian visibility selama bulan Maret 2020. 

Pada umumnya visibility bulan Maret 2020 bernilai 

> 5 km dengan rata-rata visibility sebesar 6.9 km. 

Maksimum visibility terjadi pada pukul 09.00 hingga 

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Maret 2020

Selanjutnya, Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) memberikan informasi terkait 

kondisi visibility pada bulan April selama 10 tahun 

terakhir (2010 – 2019). Informasi ini berguna untuk 

memberikan gambaran keadaan visibility pada bulan 

April mendatang. Nilai ACS visibility bulan April di 

wilayah bandara Soekarno –Hatta memiliki rata-rata 

sekitar 7.0 km dengan nilai maksimum 14 km pada 

tahun 2010, 2011, dan 2012 serta nilai minimum 

sebesar 300 meter pada tahun 2013. Rendahnya 

nilai visibility dapat disebabkan oleh adanya kabut 

saat pagi dan dini hari serta hujan dengan intesitas 

sedang hingga lebat. Maka dari itu, penting bagi 

pengguna jasa meteorologi untuk mengetahui 

bagaimana kondisi cuaca di bulan april yang dapat 

mempengaruhi keadaan visibility. Dimana visibility 

sangat penting bagi aktivitas penerbangan saat 

take off dan landing. Harap waspada saat dini hari 

hingga pagi hari serta saat terjadi cuaca buruk 

karena visibility dapat menurun secara signifikan.

Gambar ACS Visibility Bulan April periode 2010 - 2019

– 2019). Pada Gambar tersebut, terlihat bahwa 

dominasi angin masih terlihat sama yaitu dari 

arah Selatan hingga Barat, dengan angin dari 

arah Barat Daya  mendominasi dengan persentase 

21%.  Kecepatan bervariasi antara Calm – 22 

knots, dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot 

didominasi dari arah Barat Daya hingga Barat Laut. 

Hal ini menunjukkan bahwa angin baratan masih 

mendominasi. Selain itu, berdasarkan gambar 

tersebut perlu diwaspadai adanya angin dengan 

arah tegak lurus landasan (cross wind) dengan 

persentase kejadian sekitarr 4%  pada bulan 

April. Informasi ACS ini sangat penting untuk 

memprakirakan arah dan kecepatan angin dominan 

sehingga kegiatan operasional penerbangan dapat 

berjalan secara optimal.

18.00 WIB kemudian menurun pada malam hingga 

pagi hari akibat udara kabur (kabut). Visibility 

minimum pada bulan Maret mencapai nilai 2 km 

pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 23 UTC
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Gambar Grafik Curah Hujan Bulan Maret 2020 dan ACS Bulan April 
2010 - 2019

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan  Maret 2020

4.  TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara merupakan salah satu 

parameter cuaca yang cukup penting dan 

mempengaruhi berbagai aspek cuaca salah satunya 

adalah tekanan udara. Temperatur udara juga 

menentukan bagaimana suatu peralatan bekerja 

dengan baik. Rata-rata temperatur udara di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta pada bulan Maret 2020 

sebesar 27,8 0 C. Kondisi ini memiliki kecenderungan 

meningkat pada siang hari dan mencapai maksimum 

pada pukul 12.00 – 14.00 WIB. Temperatur 

maksimum pada bulan Maret 2020 mencapai 34.5 
0 C pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 07 UTC atau 

14.00 WIB dan minimum sebesar 22.2 0 C pada 

tanggal 2 Maret 2020.

Bagi maskapai penerbangan sebagai salah 

satu pengguna jasa meteorologi, penting untuk 

mengetahui kondisi umum temperatur udara bulan 

April selama 10 tahun terakhir di bandara Soekarno-

Hatta. Informasi ini berguna untuk mengetahui 

gambaran keadaan suhu udara pada bulan April 

mendatang. Berdasarkan gambar 7, terlihat data 

temperatur udara di Bandara Soekarno-Hatta 

berupa nilai rata-rata temperatur udara bulan 

April sebesar 28.0 0C, dengan nilai maksimum 

mencapai 35.4 0C di tahun 2010 serta temperatur 

minimum mencapai 21.0 0C di tahun 2018 dan 

tahun 2019. Nilai temperatur udara ini dipengaruhi 

oleh gerak semu matahari, dimana pada bulan April 

matahari mulai bergerak menuju ke Utara sehingga 

temperatur udara minimum di bandara Soekarno-

Hatta lebih rendah dari ACS bulan Maret.

3.  CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan Maret 2020 
menunjukkan jumlah curah hujan sebesar 153.4 mm, 

jumlah ini lebih kecil dari rata-rata curah hujan bulan 

Maret selama 10 tahun terakhir (2010-2019) yang 

mencapai 167.8 mm, namun masih masuk dalam 

kategori normal. Distribusi curah hujan bulan Maret 

2020 pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 14.2 

mm, kemudian memuncak pada dasarian II sebesar 

108.2 mm, dan mulai berkurang pada dasarian III 

dengan jumlah curah hujan sebesar 31.9 mm. Data 

curah hujan bulan Maret 2020 berikut disandingkan 

dengan data Aerodrome Climatological Summary 

bulan April selama 10 tahun terakhir (2010 – 2019). 

Nilai rata-rata curah hujan ACS bulan April lebih 

kecil dibandingkan ACS pada bulan Maret, dimana 

rata-rata jumlah curah hujan bulan April selama 10 

tahun sebesar 134.1 mm sedangkan pada bulan 

Maret sebesar 167.8 mm. Hal ini dikarenakan bulan 

Maret dan bulan April merupakan periode musim 

transisi atau pancaroba, namun karena bulan Maret 

merupakan bulan transisi yang paling dekat dengan 

musim penghujan sehingga curah hujannya masih 

cukup besar akibat pengaruh monsun Asia yang 

masih aktif. Grafik sebaran curah hujan pada bulan 
Maret 2020 dan curah hujan bulan April 10 tahun 

terakhir disajikan pada Gambar berikut ini.
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Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan Maret 2020

Berikutnya ditunjukkan grafik Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) parameter tekanan 

udara pada bulan April dalam 10 tahun terakhir 

(2010 – 2019). Berdasarkan grafik tersebut, terlihat 
rata-rata tekanan udara sebesar 1009.7 hpa, dengan 

nilai tekanan maksimum mencapai 1016.3 hpa pada 

tahun 2012, serta tekanan minimum mencapai 

1003.7 hpa pada tahun 2013. Bervariasinya nilai 

tekanan ini dipengaruhi oleh temperatur udara 

di sekitarnya. Semakin tinggi temperatur udara, 

maka tekanan udara akan semakin rendah dan 

pembentukan awan akan semakin aktif karena 

Gambar ACS Tekanan Udara April periode 2010 - 2019

Gambar Grafik Profil Kelembapan Udara Bulan Maret 2020

Nilai kelembapan udara menunjukkan seberapa 

banyak kandungan uap air yang ada dalam parsel 

6.  KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan Maret 2020 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 

sebesar 81.2 %. Nilai rata-rata kelembapan udara 

maksimum sebesar 92 % sedangkan kelembapan 

udara minimum adalah 71.8 %. Nilai kelembapan 

udara menunjukkan seberapa jenuh kondisi udara 

yang berada di suatu wilayah. Kondisi kelembapan 

udara juga banyak dipengaruhi oleh terjadinya 

presipitasi ataupun monsun yang aktif melintasi 

wilayah tersebut. Pada bulan Maret ini monsun yang 

aktif masih monsun Asia (terlihat dari dominasi arah 

angin), sehingga menyebabkan sebagian wilayah 

Indonesia menjadi lebih basah. Berikut adalah profil 
kelembapan udara bulan Maret 2020.

5.  TEKANAN UDARA
Profil tekanan udara bulan Maret 2020 

menunjukkan rata-rata tekanan udara sebesar 

1010.3 mb. Rata-rata tekanan udara maksimum 

1012.4 mb sedangkan rata-rata tekanan udara 

minimum sebesar 1008.7 mb. Kondisi tekanan 

udara sama seperti temperatur udara yang juga 

dipengaruhi gerak semu matahari dimana pada 

bulan Maret matahari melewati equator. Berikut 

gambar profil tekanan udara bulan Maret 2020.

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan  April periode 2010 – 2019

didukung penguapan yang tinggi. Maka dari itu, 

penting bagi pengguna jasa meteorologi termasuk 

maskapai penerbangan untuk mengetahui tekanan 

udara di suatu tempat pada suatu waktu.
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Gambar ACS Kelembapan Udara April Periode 2010 – 2019

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 Maret 2020

Dari tabel dibawah dapat kita lihat bahwa 

fenomena cuaca signifikan, dominan terjadi saat 
malam dan dinihari dan kondisi cuaca yang relatif 

lebih kondusif adalah di siang hari. Hujan yang 

terjadi umumnya berintensitas ringan disertai 

dengan Guntur dengan frekuensi kejadian sebanyak 

9 kali dalam satu bulan. [eria/tia]

udara di wilayah tersebut. Kondisi kelembapan udara 

juga banyak dipengaruhi oleh terjadinya presipitasi 

ataupun monsun yang aktif melintasi wilayah 

tersebut. Pada Gambar ACS Kelembapan Udara 

April Periode 2010 – 2019, terlihat nilai Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) untuk parameter 

kelembapan udara selama 10 tahun terakhir 

yang menunjukkan nilai rata-rata kelembapan 

udara sebesar 79.9 %, kemudian nilai maksimum 

mencapai 100% pada tahun 2010. Untuk nilai 

minimum kelembapan udara mencapai 41 % pada 

tahun 2011. Berdasarkan rata-rata kelembapan 

udara pada bulan April selama 10 tahun terakhir, 

menunjukkan bahwa pada bulan April monsun Asia 

yang melewati wilayah Indonesia mulai melemah 

dibandingkan pada bulan Maret. Namun, kita harus 

tetap waspada terhadap adanya hujan lebat dan 

angin kencang yang terjadi akibat musim transisi 

atau pancaroba.
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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 
(mm)

1 -RA - TSRA HZ 8.9

2 HZ - - HZ 0

3 HZ - HZ HZ 0

4 HZ VCTS -RA -RA 1.4

5 -RA - - HZ 1.9

6 HZ - - HZ 0

7 - - HZ - 0

8 - - -RA - TTU

9 - - - HZ 0

10 - - VCTS -RA 2

11 HZ - TSRA TSRA 12.3

12 HZ VCTS, -RA VCTS -RA 2.8

13 - - - HZ 0

14 HZ - -RA HZ 0.6

15 HZ - VCTS, -RA VCTS TTU

16 HZ - TSRA HZ 5.4

17 HZ - TSRA TSRA 20.3

18 TSRA -RA BR BR 17.9

19 BR -RA TSRA -RA 33.9

20 BR TSRA -RA HZ 15

21 - - HZ TSRA 16.7

22 TSRA -RA VCTS BR 3.4

23 HZ -RA HZ BR 3

24 HZ - HZ -RA 0

25 - - - -RA 2

26 -RA - -RA HZ TTU

27 HZ - HZ HZ 0

28 HZ - - BR 0

29 BR - VCTS - 0

30 - TSRA - BR 6.4

31 - VCTS HZ -RA 0.4

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Maret 2020
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PRAKIRA AN CUACA BULAN APRIL 2020PRAKIRA AN CUACA BULAN APRIL 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)

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 
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Gambar Skema IOD bernilai Positif

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.

Gambar Skema IOD bernilai Negatif

Gambar Skema IOD bernilai Netral

Barat Sumatera relatif bertekanan lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah Timur Afrika yang 

bertekanan lebih rendah, sehingga udara mengalir 

dari bagian Barat Sumatera dan Jawa ke bagian 

Timur Afrika yang mengakibatkan pembentukkan 

awan-awan hujan akan terjadi di wilayah Afrika 

sehingga menghasilkan curah hujan di atas normal 

pada wilayah tersebut. 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.
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Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan 

oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia) 

menunjukkan IOD saat ini bernilai netral. Nilai IOD 

terbaru pada minggu terakhir tanggal 29 Maret 2020 

sebesar 0.1 °C. Fenomena IOD biasanya memiliki 

pengaruh yang kecil terhadap iklim dari bulan 

Desember hingga bulan April. Hal ini karena palung 

monsun bergeser ke arah selatan di atas Samudera 

Hindia tropis sehingga mengubah pola angin dan 

mengakibatkan menghambat proses terbentuknya 

IOD. IOD mulai dapat  lebih berpengaruh dari bulan 

Mei, Juni, Juli dan seterusnya, namun dari model 

terbaru menunjukkan bahwa IOD kemungkinan akan 

tetap bernilai netral sampai setidaknya pertengahan 

musim dingin, oleh karena itu fenomena IOD selama 

bulan April tidak menghasilkan pengaruh yang besar 

dalam mendorong pola curah hujan atau suhu dalam 

beberapa bulan mendatang. Perlu menjadi catatan 

bahwa prediksi nilai IOD yang dibuat selama musim 

gugur cenderung memiliki akurasi yang lebih rendah 

daripada prediksi yang dibuat di waktu lain dalam 

setahun. Ini berarti bahwa perkiraan nilai IOD saat 

ini di luar bulan Mei dan Juni harus diperhatikan. 

Dari ke-6 Model Internasional NWP (Numerical 

Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF, 

METEO, NASA, dan UKMO yang telah melakukan 

perhitungan rata-rata prakiraan IOD untuk bulan 

April 2020 menunjukkan nilai rata-rata dari ke-6 

Model tersebut menunjukkan kecenderungan IOD 

bersifat netral karena grafik batang ke -6 model di 
atas terletak pada garis netral index 0.0 ̊C ( < batas 
ambang IOD positif yaitu +0.4 ̊C ) yang diprakirakan 
akan bertahan selama bulan April ini. Batas ambang 

nilai indeks IOD yang biasanya digunakan untuk 

mengetahui saat fase IOD positif (+) yaitu saat nilai 

IOD melebihi ambang batas +0.4 °C, sedangkan 

saat fase IOD negatif (-) yaitu saat nilai IOD kurang 

dari ambang batas -0.4 °C. 

Pada gambar grafik prakiraan rata-rata nilai indeks 
IOD bulan April 2020 di bawah ini berdasarkan ke-

6  model Internasional tersebut menunjukkan nilai 

perkiraan rata-rata IOD untuk setiap model tersebut 

yang telah disurvei untuk bulan kalender yang dipilih 

dengan mengandung arti yaitu jika sebagian besar 

model mendekati atau melebihi garis putus-putus 

biru, maka terdapat indikasi peningkatan terjadinya 

IOD bernilai negatif (-) sedangkan jika sebagian 

besar model internasional tersebut  mendekati atau 

melampaui garis putus-putus merah, maka terdapat 

indikasi peningkatan pada nilai indeks IOD bernilai 

positif (+).

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk bulan April 2020

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 

kaki selama periode akhir bulan Maret 2020 di 

sebagian besar wilayah perairan bagian selatan 

garis khatulistiwa Indonesia atau sebelah utara 

Australia masih menunjukkan adanya beberapa 

gangguan Sistem Tekanan Rendah (Low Pressure 

Area) sedangkan di bagian utara benua Asia masih 

menunjukkan adanya Sistem Tekanan Tinggi (High 

Pressure) sehingga menyebabkan aliran massa 

udara dingin yang berasal dari Belahan Bumi Utara 

(BBU) Asia dapat bergerak masuk melintasi garis 

khatulistiwa dan bertemu dengan massa udara 

dingin dari Belahan Bumi Selatan (BBS) Australia. Hal 

ini menunjukkan prakiraan selama Bulan April 2020 

masih menggambarkan pola aliran udara secara 

umum yang bersifat masih mirip dengan pola angin 

regional Monsun Asia musim dingin pada periode 

bulan Desember, Januari dan Februari. Dengan 

keadaan ini maka potensi prakiraan cuaca selama 

Bulan April 2020 dapat mengindikasikan pada 

potensi masih terdapatnya awan – awan penghasil 
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Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD

2. Fenomena El-Nino dan La-Nina

Pada fenomena El-Nino maka suhu udara 

permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah 
dan timur menjadi lebih hangat suhunya dari suhu 

hujan di sekitar perairan Pulau Jawa karena pada 

Bulan April diprakirakan secara umum masih terjadi 

pola kemiripan dengan pola Angin Monsun regional 

yang bersifat Angin Baratan bersesuaian dengan 

kondisi musim penghujan di sebagian besar wilayah 

monsun yaitu Pulau Jawa. Keadaan ini diperkuat 

oleh masih munculnya beberapa gangguan Sistem 

Tekanan Rendah (Low Pressure Area) di perairan 

sebelah utara dan barat Australia selama periode 

bulan April 2020. Dengan kondisi di atas meskipun 

prakiraan model nilai IOD untuk bulan April masih 

bersifat netral dan belum menujukkan nilai IOD 

bernilai negatif (-) yang umumnya bersesuaian 

menguatkan musim penghujan di sebagian besar 

wilayah Pulau Jawa tetapi karena adanya kondisi 

tersebut maka diprakirakan selama bulan April pada 

wilayah Jabodetabek umumnya dan khususnya 

Bandara Soekarno-Hatta Tangerang diprakirakan 

kondisi keadaan cuaca hujan masih berpotensi 

terjadi dengan curah hujan intensintas ringan 

hingga sedang disertai petir dan angin kencang 

yang dihasilkan oleh adanya awan Cumulonimbus 

akibat dari proses konvektif kuat hasil pertemuan 

massa udara dingin dari Benua Asia yang melintas 

melewati garis khatulistiwa menuju ke lokasi Sistem 

Tekanan Rendah (Low Pressure Area) di perairan 

sebelah barat dan utara Australia.   

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 31 Maret 2020 
jam 07.00 WIB

udara permukaan laut rata-ratanya, sementara 

pada fase La-Nina yaitu ditandai adanya suhu 

udara permukaan laut yang lebih dingin daripada 

rata-rata suhu udara permukaan lautnya di wilayah 

yang sama. Batas ambang yang digunakan yaitu 

0.8 ºC. Untuk memantau tanda-tanda El-Nino atau 

La-Nina di Samudera Pasifik maka para ahli iklim 
sepakat menggunakan beberapa indeks suhu udara 

permukaan laut. Indeks-indeks ini hanya merujuk 

pada perbedaan dari rata-rata jangka panjang 

selama tahun 1961-1990 (30 tahun) dari suhu udara 

permukaan laut di beberapa daerah yang terletak 

di sepanjang garis khatulistiwa wilayah Pasifik. 
Wilayah ini disebut sebagai NINO1 dan NINO2 (yang 

terletak di Pantai Amerika Selatan), NINO3, dan 

NINO3.4 (yang masing-masing menempati Pasifik 
Timur dan Tengah) dan NINO4 (terletak di Pasifik 
Barat). NINO3.4 sebagian beririsan antara wilayah 

NINO3 dan NINO4. Pada saat terjadinya ENSO yaitu 

fenomena El-Nino bergabung dengan Indeks Osilasi 

Selatan maka nilai suhu udara permukaan laut di 

daerah NINO 3 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 NINO 3 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.
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Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk bulan April 2020

Gambar Tabel Nilai Indeks NINO 3 dan NINO 3.4 
(Sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel Nilai Indeks NINO 3 

dan NINO 3.4, selama periode dari akhir Bulan 

Desember 2019 hingga pertengahan Bulan Januari 

2020 menunjukkan pada wilayah NINO 3 dan NINO 

3.4 nilai indeks barada di +0.2 ºC dan +0.4 °C, 

nilai tersebut masih berada pada toleransi normal < 
+0.8 ºC untuk mengidentifikasi sebagai fenomena 
El-Nino jika indeks NINO 3 dan NINO 3.4 berada 

pada nilai indeks > +0.8 ºC. Nilai kecenderungan 

penurunan indeks NINO 3 dan NINO 3.4 selama 

periode bulan mengindikasikan bahwa fenomena 

El-Nino masih bersifat netral atau kecenderungan 

prakiraan fenomena El-Nino untuk Bulan Februari 

2020 bersifat Netral atau tidak terjadi fenomena El-

Nino.
Gambar Anomali Suhu Muka Laut periode akhir Bulan Maret 2020  

(Sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel di atas selama periode awal 

bulan Maret 2020 hingga pertengahan bulan Maret 

2020 menunjukkan pada wilayah NINO 3 dan NINO 

3.4 nilai indeks berada di +0.4 ºC dan +0.4 °C, nilai 

tersebut masih berada pada toleransi normal < +0.8 
ºC untuk mengidentifikasi sebagai fenomena El-Nino 
jika indeks NINO 3 dan NINO 3.4 berada pada nilai 

indeks > +0.8 ºC. Nilai kecenderungan penurunan 

indeks NINO 3 dan NINO 3.4 selama periode bulan 

Maret mengindikasikan bahwa fenomena El-Nino 

masih bersifat netral atau kecenderungan prakiraan 

fenomena El-Nino untuk Bulan April 2020 bersifat 

Netral atau tidak terjadi fenomena El-Nino dan 

ENSO.

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 NINO 

3.4 menunujukkan nilai NINO 3.4 selama periode 

mingguan terbaru hingga tanggal 29 Maret 2020 

adalah bernilai +0.5 °C, menandakan fenomena 

El Nino dan Southern Oscillation (ENSO) masih 

bersifat netral. Sebagian besar model di atas yang 

telah melakukan survei memprakirakan indeks 

NINO3.4 akan tetap masih bersifat netral setidaknya 

hingga periode akhir bulan Juni 2020 sehingga 

menandakan fenomena El-Nino dan ENSO bersifat 

tidak mempengaruhi pada iklim secara global.

Terdapat satu model yaitu model NASA yang 

memprakirakan batas ambang La Nina dapat 

tercapai pada bulan Juni 2020 mendatang, dan 

pertemuan ambang pada model lainnya yaitu NOAA 

yang memprakirakan batas ambang La Nina tercapai 

pada bulan Juli serta beberapa model yang lain juga 

cenderung menuju ambang La Niña pada bulan Juli 

tersebut. Namun, prediksi ENSO yang dibuat selama 

musim gugur cenderung memiliki akurasi yang lebih 

rendah daripada prediksi yang dibuat di waktu lain 

tahun ini. Ini berarti bahwa perkiraan ENSO saat ini 

untuk prakiraan setelah bulan Mei dan Juni harus 

diperhatikan dengan teliti dan hati-hati.
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Pada Gambar Anomali Suhu Permukaan Air 

Laut di atas selama periode mingguan dari tanggal 

23 hingga tanggal 29 Maret 2020 terlihat terjadi 

kondisi anomali peningkatan suhu permukaan 

air laut sebesar 1 ̊C sampai dengan 3 ̊C di sekitar 
Laut Jawa bagian utara dan bagian selatan 

Pulau Jawa hingga perairan bagian selatan Pulau 

Sulawesi dan bagian selatan Pulau Maluku. Anomali 

peningkatan suhu permukaan air laut juga terjadi di 

perairan bagian barat dan utara  Australia. Hal ini 

menunjukkan potensi selama bulan April 2020 akan 

masih terdapatnya pola gangguan Sistem Tekanan 

Rendah (Low Pressure Area) di wilayah  perairan 

di atas yang terdapat anomali peningkatan suhu 

permukaan air laut sehingga masih terdapatnya 

unsur uap air dari penguapan air laut yang dapat 

menghasilkan awan-awan hujan di sekitar Laut 

Jawa bagian utara dan selatan Pulau Jawa selama 

periode bulan April. Jika kondisi anomali suhu 

permukaan air laut tersebut diprakirakan masih 

tetap terjadi sepanjang bulan April maka dengan 

melihat pola analisa angin gradient lapisan 3000 

kaki terakhir pada tanggal 31 Maret 2020 di atas 

menunjukkan kondisi cuaca hujan di sekitar Pulau 

Jawa umumnya dan khususnya wilayah Jabodetabek 

termasuk Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 

sekitarnya dapat terjadi selama bulan April ini 

karena akibat adanya interaksi proses konvektif dan 

penjalaran adveksi massa udara basah yang berasal 

dari sumber wilayah yang mengalami anomali suhu 

permukaan air laut tersebut.   
Gambar Diagram Fase MJO selama periode 20 Pebruari hingga 30 

Maret 2020  (Sumber : BOM Australia)

Gambar Anomali Suhu Muka Laut periode mingguan hingga 26 Maret 
2020  (Sumber : BOM Australia)

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 apakah 

1,2,3,4,5,6,7 dan 8. 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 
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4. Kondisi OLR (Outgoing Long Wave Radiation)

Kondisi OLR dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya tutupan awan berdasarkan radiasi 

gelombang panjang yang dipancarkan bumi 

kembali ke angkasa dapat 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 terdapatnya 
banyak awan-awan yang menutupi daerah tersebut. 

Pada Gambar indeks rata-rata OLR selama periode 

mingguan dari tanggal 24 Maret hingga 30 Maret 

2020 terlihat di sekitar Samudera Hindia bagian 

barat daya hingga bagian barat Pulau Sumatera 

dan Perairan bagian utara dan bagian selatan Pulau 

Jawa terdapat nilai rata-rata OLR bernilai rendah 

yaitu dengan indeks nilai rata-rata OLR berwarna 

Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan April, Mei,Juni  (1974-2009)  (Sumber : BOM Australia)

arah jarum jam. Pada wilayah Benua Maritim 

Indonesia termasuk Pulau Jawa maka area pada 

fase indeks RMM 1 dan RMM 2 jika berada di fase 

4 dan fase 5 serta pada fase MJO diindikasikan 

kuat (berada di luar lingkaran) maka menyebabkan 

adanya awan-awan menghasilkan hujan dapat 

terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. 

Pada gambar diagram fase MJO di atas yaitu yang 

berwarna biru hingga tanggal 30 Maret 2020, fase 

MJO terlihat masih berada pada fase 4 yaitu di sekitar 

Maritime Continent Indonesia. Kecenderungan 

prakiraan pergerakan fase tersebut (berlawanan 

arah jarum jam) hingga akhir periode bulan April 

2020 menujukkan perjalanan fase MJO di wilayah 

4 dan 5 masih dapat terjadi selama bulan April ini. 

Keadaan ini menunjukkan hingga akhir bulan April 

ini prakiraan fenomena faktor MJO masih bersifat 

kuat mempengaruhi kondisi terjadinya awan-

awan penghasil hujan di Pulau Jawa umumnya 

dan khususnya di Jabodetabek termasuk wilayah 

Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya.
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Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 24 
Maret hingga 30 Maret 2020  (Sumber : BOM Australia)

Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara Soekarno-

Hatta dan sekitarnya selama bulan April 2020 yaitu :

1. Adanya fenomena global yaitu IOD (Indian 

Ocean Dipole) diprakirakan untuk bulan April 

dari ke- 6 data Model Internasional NWP di 

atas secara rata – rata masih berada pada 

fase positif (+ 0.1 ̊C) yaitu IOD bersifat 
netral dan diprakirakan akan tetap bertahan 

fase IOD netral hingga akhir periode bulan 

April. Hal ini menyebabkan selama bulan 

April 2020 maka fenomena IOD netral secara 

umum berpotensi pada terbentuknya awan-

awan hujan di sebagian besar wilayah Pulau 

Jawa dan khususnya di Bandara Soekarno-

Hatta Tangerang dan sekitarnya disertai 

dengan karakteristik masih terlihat adanya 

aktifitas Angin Baratan hingga Barat Laut 
dari pola angin regional periode Monsun 

Barat yang umumnya bersesuaian dengan 

terjadinya Musim Penghujan di sebagian 

besar wilayah Pulau Jawa. Meskipun aliran 

massa udara dingin yang berasal dari Austalia 

sudah terlihat sedikit muncul dengan adanya 

Sistem Tekanan Tinggi (High Pressure) 1022 

Hpa di Perairan sebelah barat daya Australia 

sehingga terlihat sedikit mulai bergerak ke 

arah utara yang menandakan secara umum 

pada akan datangnya Musim Peralihan 

(Transisi dari Musim Penghujan ke Musim 

Kemarau ) di sebagian besar wilayah Pulau 

Jawa termasuk wilayah Jabodetabek, tetapi 

karena masih adanya beberapa gangguan 

Sistem Tekanan Rendah (Low Pressure Area) 

di wilayah Perairan sebelah barat daya dan 

utara Australia maka menyebabkan aliran 

massa udara dingin Australia masih tertahan 

untuk dapat terus bergerak menuju utara atau 

menjadi tanda perubahan menjadi pola angin 

Timuran – Tenggara yang umumnya dikenal 

dengan pola angin regional Musim Kemarau di 

sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Dengan 

kondisi di atas maka prakiraan selama bulan 

April 2020 khususnya di Bandara Soekarno-

Hatta dan sekitarnya telah terjadi periode 

Musim Transisi dengan prakiraan kejadian 

cuaca hujan masih berpotensi terjadi selama 

bulan April 2020 meskipun dengan frekuensi 

hujan harian yang terlihat mulai jarang (tidak 

hijau tua hingga hijau muda ( nilai indeks berada 

pada interval 160 W/m2 hingga 220 W/m2 ) hal ini 

mengindikasikan selama periode akhir Bulan Maret 

2020 tersebut di sebagian besar Pulau Jawa dan 

umumnya wilayah Jabodetabek termasuk Bandara 

Soekarno-Hatta dan sekitarnya menandakan masih 

terdapat banyaknya tutupan awan dan diprakirakan 

kondisi tersebut akan masih bertahan hingga Bulan 

April 2020 ini.
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sesering saat musim penghujan) dengan 

periode waktu berlangsungnya hujan dalam 

waktu yang singkat dan masih berpotensi 

menghasilkan cuaca buruk di Bandara 

Soekarno-Hatta yaitu hujan disertai kilat atau 

petir dan angin kencang yang dihasilkan dari 

Awan Cumulonimbus dan Awan konvektif 

tipe Cumulus Congestus yang umumnya 

menghasilkan hujan dengan ciri khas hujan 

yang turun secara tiba-tiba berdurasi waktu 

singkat (kurang dari 30 menit).

2. Fenomena global El-Nino yang umumnya 

bersifat saling memperkuat pada bertahannya 

musim kemarau berdasarkan data NINO 3 

dan NINO 3.4 menunjukkan prakiraan indeks 

rata-rata NINO 3.4 dari ke-8 data Model 

Internasional NWP di atas selama bulan April 

2020 diprakirakan berada pada nilai +0.5 

ºC yaitu bersifat netral karena masih kurang 

dari batas ambang yaitu +0.8 ºC sehingga 

mengindikasikan bahwa fenomena global El-

Nino bersifat netral selama bulan April 2020 

dan diprakirakan fase netral ini tetap bertahan 

hingga bulan Juni 2020 sehingga fenomena 

El Nino tidak mempengaruhi secara global 

pada musim di Indonesia dan khususnya di 

wilayah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 

dan sekitarnya. Kondisi di atas menyebabkan 

Musim Transisi yang umumnya berlangsung 

selama bulan April di Pulau Jawa dan khusunya 

di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 

sekitarnya tetap bersifat normal terjadinya 

karena tidak dipengaruhi oleh adanya 

gangguan fenomena global El-Nino.Februari 

di Pulau Jawa dan Bandara Soekarno-Hatta 

Tangerang dan sekitarnya bersifat normal 

terjadinya karena tidak dipengaruhi oleh 

adanya gangguan fenomena global El-Nino.

3. Fenomena MJO diprakirakan pada bulan 

April 2020 masih berada pada fase 4 

dan 5 sehingga secara umum berpotensi 

menghasilkan adanya awan-awan penghasil 

hujan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa 

dan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. 

Keadaan fenomena MJO yang berada pada 

fase 4 dan 5 ini juga diperkuat oleh masih 

terdapatnya kondisi anomali peningkatan 

suhu permukaan air laut di sekitar perairan 

sebelah utara dan selatan Pulau Jawa 

serta perairan sebelah barat daya Australia 

sehingga konsentrasi unsur penguapan air 

laut yang menghasilkan awan-awan hujan 

selama bulan April di wilayah perairan di 

atas masih terjadi sehingga karena adanya 

interaksi antara lautan dengan atmosfer 

disertai pola pergerakan angin secara regional 

menunjukkan Musim Transisi maka potensi 

hujan selama bulan April khususnya di wilayah 

Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 

sekitarnya masih diprakirakan akan terjadi 

cuaca hujan meskipun dengan durasi waktu 

berlangsungnya hujan tidak berlangsung 

lama seperti pola kejadian hujan yang terjadi 

pada musim penghujan.    

4. Kondisi penurunan nilai indeks rata-rata OLR 

secara global yang bernilai rendah yaitu 

dengan indeks nilai rata-rata OLR berwarna 

hijau tua hingga hijau muda ( nilai indeks 

berada pada interval 160 W/m2 hingga 220 

W/m2 ) yang terjadi sampai dengan periode 

akhir bulan Maret 2020 dan diprakirakan akan 

tetap bertahan selama bulan April 2020 maka 

menunjukkan secara umum di sebagian besar 

wilayah Pulau Jawa dan khususnya di Bandara 

Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 

menandakan kondisi tutupan awan dalam 

skala luas atau secara global masih terjadi 

selama bulan April. Hal ini mengindikasikan 

kejadian Musim Transisi selama bulan April 

diprakirakan masih disertai adanya kejadian 

cuaca hujan. [edy m]
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W A R N A - W A R N I  P E L A N G I

K
emunculan pelangi setelah hujan sering 

kali menjadi hal yang menarik untuk 

dinikmati. Selain karena keindahannya, 

kemunculannya yang tidak setiap waktu, 

juga menjadi alasan fenomena ini sangat dinantikan.

Lalu apakah sebenarnya pelangi itu?

Pelangi merupakan salah satu fenomena optik 

yang terjadi secara ilmiah di dalam atmosfer bumi. 

Secara umum, pelangi adalah suatu fenomena 

yang terjadi di atmosfer akibat dari pembiasan 

sinar cahaya yang berasal dari tetesan-tetesan air 

hujan yang terkena sinar matahari, yang kemudian 

membentuk busur cahaya. Sedangkan menurut 

Newton, pelangi adalah spektrum yang dihasilkan 

dari pembelokan sinar yang masuk melalui prisma. 

Bagaimana pelangi dapat terbentuk?

Sebelum membahas bagaimana proses 

pembentukan pelangi, harus diketahui bahwa 

syarat terbentuknya pelangi adalah adanya cahaya 

matahari dan tetes air hujan. 

Radiasi dapat diartikan sebagai energi yang 

dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. 

Radiasi yang dipancarkan oleh matahari ke bumi, 

sebagian akan diserap oleh daratan dan lautan. 

Sebagian juga akan diserap oleh tumbuhan yang 

berguna untuk bahan fotosintesis. Selain diserap, 

energi matahari juga dipantulkan oleh benda – 

benda yang ada di permukaan bumi, awan, dan ada 

juga yang akan langsung dipantulkan oleh atmosfer.     

Energi matahari menjadi sumber cahaya dalam 

pembentukan pelangi sesuai Gambar Ilustrasi 

Radiasi Matahari. Cahaya matahari adalah cahaya 

polikromatik, yaitu cahaya yang terdiri dari banyak 

warna. Warna putih dari cahaya matahari yang kita 

lihat sebenarnya adalah gabungan dari beberapa 

cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda. 

Gambar Ilustrasi radiasi matahari
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Selanjutnya, tetes air hujan yang berada di 

atmosfer merupakan media untuk terbentuknya 

pelangi. Sehingga, pelangi hanya dapat terbentuk 

jika ada cahaya matahari dan tetes air hujan di 

atmosfer.

Tahap pembentukan pelangi diawali dengan 

adanya tetes – tetes hujan di atmosfer dan pada 

waktu yang bersamaan muncul cahaya matahari. 

Tetes hujan tersebut merupakan tetes hujan yang 

tidak dapat turun dengan lurus kebawah, dapat 

terjadi pada hujan yang tidak sampai ke permukaan 

bumi atau dalam ilmu meteorologi disebut 

dengan virga, maupun tetes hujan yang tersisa di 

atmosfer setelah terjadinya hujan. Untuk mencapai 

permukaan bumi, cahaya matahari akan melewati 

udara dan tetes – tetes air hujan di atmosfer. 

Udara dan tetes air hujan memiliki indeks bias yang 

berbeda. Sehingga akan terjadi pembiasan cahaya, 

yakni pembelokan berkas cahaya ketika melewati 

medium yang berbeda indeks biasnya. 

Gambar Proses pembentukan pelangi

Cahaya matahari yang mengenai dinding 

tetes hujan tersebut mengalami pemantulan dan 

pembiasan (pembelokan), sehingga menghasilkan 7 

(tujuh) warna pelangi yang biasa kita sebut dengan 

“mejikuhibiniu”. 

Singkatnya pelangi terbentuk karena pembiasan 

cahaya matahari oleh tetes hujan. Seperti ilustrasi 

pada Gambar Proses Pembentukan Pelangi.

Kapan kita dapat melihat pelangi?

Karena syarat terbentuknya pelangi adalah 

adanya matahari dan tetes hujan, maka pelangi 

hanya dapat muncul pada pagi hari hingga sore 

hari.

Bagaimana kita dapat melihat pelangi?

Pelangi hanya akan terlihat ketika kita berada 

pada posisi yang tepat, yakni kita membelakangi 

matahari dan posisi kita berada di antara cahaya 

matahari dan tetes hujan. [zak] 



21Vol 3 No 4 2020 ISSN 2684-7299

SENSOR TEKANAN

F
ungsi barometer untuk mengukur tekanan 

udara tidak dapat dipisahkan dalam dunia 

meteorologi. Perubahan tekanan udara 

adalah parameter paling umum dalam 

melakukan prakiraan cuaca. Jika tekanan udara 

dalam kondisi rendah, biasanya akan terjadi badai 

atau hujan, sedangkan saat tekanan udara tinggi, 

kondisi wilayah tersebut dalam keadaan kering, 

tenang ataupun dingin. Pengukuran perubahan 

tekanan udara pada barometer terjadi akibat 

adanya perubahan respon dari sensor tekanan pada 

barometer terhadap perubahan tekanan udara 

lingkungan sekitar. Semakin sensitive dan linier 

sensor tersebut maka semakin akurat pengukuran 

yang didapatkan.

Era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 

saat ini telah ditemukan banyak sekali jenis sensor 

untuk mengukur tekanan, tidak hanya tekanan 

udara namun tekanan zat atau unsur lain sesuai 

kebutuhan data yang ingin diperoleh. Sensor yang 

digunakan juga bermacam-macam mulai dari jenis 

analog hingga digital. Pembahasan kali ini akan 

menjelaskan mengenai macam-macam sensor 

tekanan, prinsip kerja dan kegunaannya dalam 

berbagai bidang.

Pengertian Sensor Tekanan

Sensor tekanan adalah sensor untuk mengukur 

tekanan suatu zat. Tekanan (P) adalah satuan fisika 
untuk menyatakan gaya (F) per satuan luas (A). 

Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur 

kekuatan dari suatu cairan atau gas. Sensor tekanan 

diciptakan untuk mengukur tekanan suatu zat yang 

memiliki tekanan sangat kecil sehingga sulit untuk 

diukur apabila menggunakan alat pengukur biasa. 

Fungsi dari sensor tekanan sebenarnya adalah 

untuk mengubah tekanan menjadi induktasi.

Macam-macam Sensor Tekanan dan Prinsip 
Kerjanya

1. Bourdon Tubes

Gambar Sensor Bourdon Tubes
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Bourdon Tubes adalah sejenis pipa pendek 

lengkung , dan salah satu ujungnya tertutup.

Prinsip kerja Bourdon Tubes

 Jika Bourdon Tubes diberikan tekanan maka 

ia akan cenderung untuk “menegang”. Perubahan 

yang dihasilkan sebanding dengan besarnya 

tekanan yang diberikan.

2. LVDT (Linear Variable Differential 
Transformer)

LVDT atau (Linear Variable Differential 
Transformer) merupakan salah satu contoh 

sensor posisi, yang bekerja berdasarkan pada 

ada tidaknya medan magnet yang terjadi. LVDT 

pertama kali di kemukakan oleh G.B.Hoadley. 

Pertama kali digunakan untuk kepentingan militer. 

Pada tahun 1950-an pengetahuan akan LVDT ini 

terus berkembang, hingga dapat digunakan dalam 

kepentingan industri.

Gambar Skema LVDT

LVDT terdiri dari 2 (dua) komponen penting yaitu :

1. Kumparan

 Salah satu komponen penyusun LVDT merupakan 

kumparan. Terdapat 3 (tiga) kumparan dalam 

LVDT, yaitu 1 (satu) kumparan primer dan 2 (dua) 

kumparan sekunder. Kenapa digunakan 2 (dua) buah 

kumparan sekunder adalah agar perbedaan besar 

induksi yang diterima kedua kumparan sekunder 

dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar 

perubahan posisi batang inti (magnet).

2.  Core (Batang Inti Magnet)

 Material core atau batang inti ini biasanya 

berbentuk silinder atau turbular dengan komponen 

penyusun berupa nickel-iron alloy permalloy. dalam 

proses produksinya, setelah bentuk dan ukuran 

dari batang inti ini di atur proses akan memasuki 

tahap annealing (atau penguatan dengan proses 

memanasi). Selama proses annealing ini biasanya 

dilakukan reduksi aliran gas untuk mencegah 

terjadinya oksidasi. Gas yang biasanya digunakan 

dalam proses annealing ini biasanya hidrogen 

ataupun gas yang mengandung hidrogen.

Prinsip kerja LVDT

Gambar Prinsip Kerja LVDT

Perubahan tekanan dalam kantung akan 

mengakibatkan perubahan posisi inti magnet pada 

kumparan LVDT, sehingga mengakibatkan perubahan 

induksi magnetik pada kumparan sekunder 1 dan 2. 

Dengan perubahan induksi magnetik pada kumparan 

sekunder 1 dan 2 tersebut maka output kumparan 

1 dan 2 akan menghasilkan tegangan induksi 

magnetik yang besarnya sebanding pergeseran 

inti magnet LVDT akibat perubahan tekanan pada 

kantung. Pergeseran inti magnet (batang magnet) 

di tengah kumparan tersebut akan menimbulkan 

tegangan output pada kumparan yang mendapat 
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3. Sensor Tekanan MPX4100

Sensor tekanan MPX4100 merupakan seri 

Manifold Absolute Pressure (MAP) yaitu sensor 

tekanan yang dapat membaca tekanan udara dalam 

suatu manifold.

Pada dasarnya sensor tekanan MPX4100 adalah 

sebuah sensor tekanan yang sudah dilengkapi 

dengan rangkaian pengkondisi sinyal dan temperatur 

kalibrator yang membuat sensor ini stabil terhadap 

perubahan suhu. Untuk akurasi pengukuran sensor 

ini menggunakan teknik micro machine, thin film 
metalization dan proses bipolar semiconductor. 

Bentuk fisik sensor tekanan MPX4100 cukup kecil 
seperti terlihat pada gambar Sensor MPX4100 

berikut.

Gambar Sensor MPX4100

Feature yang dimiliki oleh sensor tekanan tipe 

MPX4100 ini adalah sebagai berikut :

1. 1.8% Maximum Error Over 0° to 85°C

2. Specifically Designed for Intake Manifold 

induksi dari inti magnet tersebut.

Contoh Penerapan LVDT:

• Sensor-sensor (perpindahan, jarak, dan sensor 

mekanik lainnya)

• Level fluida 

• Automotive Suspension 

• Mesin ATM

Absolute Pressure Sensing in Engine Control 

Systems.

3. Ideally Suited for Microprocessor Interfacing 

4. Temperature Compensated Over -40°C to 

+125°C 

5. Durable Epoxy Unibody Element 

6. Ideal for Non-Automotive Application

Gambar Diagram Blok Internal Sensor MPX4100

Prinsip Kerja Sensor Tekanan MPX4100 

     Prinsip kerja dari sensor tekanan itu sendiri 

adalah mengubah tegangan mekanik menjadi listrik. 

Kurang ketegangan didasarkan pada prinsip bahwa 

tahanan pengantar berubah dengan panjang dan 

luas penampang. Daya yang diberikan pada kawat 

itu sendiri menyebabkan kawat menjadi bengkok. 

Sehingga menyebabkan ukuran kawat berubah dan 

mengubah ketahanannya. (akbr)

Contoh aplikasi Sensor Tekanan MPX4100:

• Pemantau cuaca 

• Pesawat terbang 

• Pengukur tekanan ban

[akbr]
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HMD DI TENGAH ANCAMAN 

P A N D E M I  C O V I D - 1 9
T

angerang – Senin, 23 Maret 2020, 

Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) memperingati Hari 
Meteorologi Dunia (HMD) ke-70 dengan 

tema secara Internasional “Climate and Water”. 

Pengambilan tema tersebut berkaitan dengan 

semakin tertujunya mata dunia terhadap isu iklim 

dan air. Seperti yang kita ketahui bahwa frekuensi 

bencana hidrometeorologis yang diakibatkan 

oleh perubahan iklim secara kontinu mengalami 

peningkatan yang cukup ekstrem dan diprediksi 

akan terus meningkat berdasarkan proyeksi 

perubahan iklim di masa mendatang. Kekeringan 

dan kebakaran hutan maupun lahan pada tahun 

2019 serta curah hujan ekstrem pemicu banjir 

pada awal tahun 2020 sangat berdampak terhadap 

ketersediaan air bersih. Berkaitan dengan hal 

tersebut, melalui momentum peringatan HMD 2020, 

BMKG mengajak masyarakat untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 

terhadap perubahan iklim dan ketahanan air. Melalui 

hal-hal kecil seperti pembatasan penggunaan 

kendaraan bermotor, penghematan penggunaan 

listrik dan air, pengurangan penggunaan sampah 

plastik, dan penanaman pohon di lingkungan 

sekitar, masyarakat dapat ikut berperan dalam 

upaya pencegahan dampak buruk perubahan iklim 

dan ketahanan air.

Peringatan HMD pada tahun ini agak berbeda dari 

tahun-tahun sebelumnya. Upacara maupun berbagai 

kegiatan lomba dalam rangka peringatan HMD telah 

ditiadakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

penetapan Status Darurat Nasional penanganan 

pandemi virus Corona (COVID-19) yang kini sedang 

mewabah di seluruh dunia. Hampir seluruh fasilitas 

umum, kegiatan pembelajaran, maupun aktivitas 

di sejumlah instansi dan perkantoran khususnya 

di wilayah Jakarta dan sekitarnya telah dihentikan 

sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

Di tengah maraknya pandemi virus Corona, 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta tetap 

beroperasi secara normal dalam menyediakan 

layanan meteorologi penerbangan di Bandara 

Soekarno-Hatta setiap harinya. Operasional layanan 

dilakukan dengan berbagai langkah antisipatif 

untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Melalui 

instruksi Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika tentang Kewaspadaan dan Pencegahan 
Penyebaran COVID-19, Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta telah memberlakukan kebijakan 

pembatasan jumlah petugas operasional/staf 

pendukung dengan menerapkan sistem posko dan 

mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi melalui 

interaksi secara digital. Berbagai fasilitas penunjang 

kebersihan seperti desinfektan, masker, sabun 

antiseptik, dan vitamin juga disediakan untuk staf 

yang sedang bertugas. Seluruh petugas operasional 

berusaha sekuat tenaga untuk tetap datang ke 

kantor dan memberikan pelayanan meteorologi 

secara optimal agar penerbangan tidak terganggu.  

[yesi]
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PENGARUH CUACA DAN IKLIM 

TERHADAP  PANDEMI COVID-19
KAJIAN TIM BMKG DAN MIKROBIOLOGI FAKULTAS 

KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN 

UNIVERSITAS GAJAHMADA

J
akarta (3 April 2020). Kepala BMKG, 

Dwikorita Karnawati membenarkan 

bahwa Tim BMKG yg diperkuat oleh 

11 Doktor di Bidang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Matematika, serta didukung oleh 

Guru Besar dan Doktor di bidang Mikrobiologi 

dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat 

dan Keperawatan UGM, telah melakukan Kajian 

berdasarkan analisis statistik, pemodelan matematis 

dan studi literatur tentang Pengaruh Cuaca dan 

Iklim dalam Penyebaran COVID-19.

Hasil kajian yg telah disampaikan kepada 

Presiden dan beberapa Kementerian terkait pada 

tanggal 26 Maret 2020 yang lalu ini, menunjukkan 

adanya indikasi pengaruh cuaca dan iklim dalam 

mendukung penyebaran wabah COVID-19, 

sebagaimana yg disampaikan dalam penelitian 

Araujo dan Naimi (2020), Chen et. al. (2020), Luo et. 

al. (2020), Poirier et. al (2020), Sajadi et.al (2020), 

Tyrrell et. al (2020), dan Wang et. al. (2020), tulis 

Dwikorita melalui komunikasi online.

Hasil analisis Sajadi et. al. (2020) serta Araujo 

dan Naimi (2020) juga menunjukkan sebaran kasus 

COVID-19 pada saat outbreak gelombang pertama, 

berada pada zona iklim yang sama, yaitu pada posisi 

lintang tinggi wilayah subtropis dan temparate. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

sementara bahwa negara-negara dengan lintang 

tinggi cenderung mempunyai kerentanan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan negara-negara tropis.

Penelitian Chen et. al. (2020) dan Sajadi et. al. 

(2020) menyatakan bahwa kondisi udara ideal untuk 

virus corona adalah temperatur sekitar 8-10° C dan 

kelembapan 60-90%. Artinya dalam lingkungan 

terbuka yang memiliki suhu dan kelembaban yang 

tinggi merupakan kondisi llingkungan yang kurang 
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ideal untuk penyebaran kasus COVID-19. Para 

peneliti itu menyimpulkan bahwa kombinasi dari 

temperatur, kelembapan relatif cukup memiliki 

pengaruh dalam penyebaran transmisi COVID-19. 

Selanjutnya penelitian oleh Bannister-Tyrrell et. 

al. (2020) juga menemukan adanya korelasi 

negatif antara temperatur (di atas 1° C) dengan 

jumlah dugaan kasus COVID-19 per-hari. Mereka 

menunjukkan bahwa bahwa COVID-19 mempunyai 

penyebaran yang optimum pada suhu yang sangat 

rendah (1-9° C). Artinya semakin tinggi temperatur, 

maka kemungkinan adanya kasus COVID-19 harian 

akan semakin rendah. Lebih lanjut Wang et. al. 

(2020) menjelaskan pula bahwa serupa dengan 

virus influenza, virus Corona ini cenderung lebih 
stabil dalam lingkungan suhu udara dingin dan 

kering. Kondisi udara dingin dan kering tersebut 

dapat juga melemahkan “host immunity” seseorang, 

dan mengakibatkan orang tersebut lebih rentan 

terhadap virus sebagaimana yg dituliskan dalam 

studi Wang et al. (2020) tersebut. Demikian pula 

Araujo dan Naimi (2020) memprediksi dengan 

model matematis yang memasukkan kondisi 

demografi manusia dan mobilitasnya, mereka 
menyimpulkan bahwa iklim tropis dapat membantu 

menghambat penyebaran virus tersebut. Mereka 

juga menjelaskan lebih lanjut bahwa terhambatnya 

penyebaran virus dikarenakan kondisi iklim tropis 

dapat membuat virus lebih cepat menjadi tidak 

stabil, sehingga penularan virus Corona dari orang 

ke orang melalui lingkungan iklim tropis cenderung 

terhambat, dan akhirnya kapasitas peningkatan 

kasus terinfeksi untuk menjadi pandemik juga akan 

terhambat.

Kajian oleh Tim Gabungan BMKG-UGM ini 

menjelaskan bahwa analisis statistik dan hasil 

pemodelan matematis di beberapa penelilitian 

di atas mengindikasikan bahwa cuaca dan iklim 

merupakan faktor pendukung untuk kasus wabah 

ini berkembang pada outbreak yg pertama di negara 

atau wilayah dengan lintang linggi, tapi bukan faktor 

penentu jumlah kasus, terutama setelah outbreak 

gelombang yang ke dua. Meningkatnya kasus pada 

gelombang ke dua saat ini di Indonesia tampaknya 

lebih kuat dipengaruhi oleh pengaruh pergerakan 

atau mobilitas manusia dan interaksi sosial.

Disampaikan pula bahwa kondisi cuaca/iklim 

serta kondisi geografi kepulauan di Indonesia 
sebenarnya relatif lebih rendah risikonya untuk 

berkembangnya wabah COVID-19. Namun fakta 

menunjukkan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 

di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Indonesia 

yang juga terletak di sekitar garis khatulistiwa 

dengan suhu rata-rata berkisar antara 27-30 

derajat celcius dan kelembapan udara berkisar 

antara 70-95%, dari kajian literatur sebenarnya 

merupakan lingkungan yang cenderung tidak 

ideal untuk outbreak COVID-19. Namun demikian 

fakta menunjukkan bahwa kasus Gelombang ke-2 

COVID-19 telah menyebar di Indonesia sejak awal 

Maret 2020 yang lalu. Hal tersebut diduga akibat 

faktor mobilitas manusia dan interaksi sosial yang 

lebih kuat berpengaruh, daripada faktor cuaca 

dalam penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

Akhirnya laporan Tim BMKG-UGM 

merekomendasikan berdasarkan fakta dan kajian 

terhadap beberapa penelitian sebelumnya, bahwa 

apabila mobilitas penduduk dan interaksi sosial 

ini benar-benar dapat dibatasi, disertai dengan 

intervensi kesehatan masyarakat (Luo et. al. 

2020 dan Poirier et. al., 2020), maka faktor suhu 

dan kelembapan udara dapat menjadi faktor 

pendukung dalam memitigasi atau mengurangi 

risiko penyebaran wabah tersebut.

Selain itu perlu diwaspadai pula bahwa 

memasuki bulan April s/d Mei ini, sebagian besar 

wilayah Indonesia memasuki pergantian musim, 

yang sering ditandai dengan merebaknya wabah 

Demam Berdarah.

Jadi secara umum hasil kajian Tim BMKG dan 

UGM ini juga sangat merekomendasikan kepada 

masyarakat untuk terus menjaga kesehatan 
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dan meningkatkan imunitas tubuh, dengan 

memanfaatkan kondisi cuaca untuk beraktivitas 

atau berolahraga pada jam yang tepat, terutama di 

bulan April hingga puncak musim kemarau di bulan 

Agustus nanti, yang diprediksi akan mencapai suhu 

rata-rata berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 

32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 

antara 60% s/d 80%, serta tentunya dengan 

lebih ketat menerapkan “Physical Distancing” 

dan pembatasan mobilitas orang ataupun dengan 

“Tinggal di Rumah”, disertai intervensi kesehatan 

masyarakat, sebagai upaya untuk memitigasi 

atau mengurangi penyebaran wabah COVID-19 

secara lebih efektif. Karena cuaca yang sebenarnya 

menguntungkan ini, tidak akan berarti optimal 

tanpa penerapan seluruh upaya tersebut dengan 

lebih maksimal dan efektif. 

[Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hukum 

dan Organisasi BMKG]



29Vol 3 No 4 2020 ISSN 2684-7299

P E G A W A I  P U R N A  T U G A S

T
erhitung mulai tanggal 1 April 2020, 

salah satu pegawai senior Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta telah 

memasuki masa purna tugasnya. 

Beliau adalah Ibu Ami Rahmi Yasiana yang telah 

mengabdi di BMKG selama 36 tahun 1 bulan 9 hari. 

Lulusan Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi 

dan Geofisika (BPLMG) (sekarang berubah nama 
menjadi STMKG-red) tahun 1984 ini langsung 

bertugas di Stasiun Meteorologi Halim Perdana 

Kusuma sebagai pengamat cuaca (observer) 

dengan status CPNS pada 1 Maret 1984. Adanya 

pengambilalihan Stasiun Meteorologi yang semula 

dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika 
(sekarang BMKG-red) oleh Angkatan Udara Republik 

Indonesia (AURI) tidak serta merta menyurutkan 

kesetiaan dan pengabdian beliau selama 19 tahun 

di Bandara Halim Perdana Kusuma.  

Dengan status kantor meteorologi yang 

dikelola oleh AURI, maka pada tahun 2003 beliau 

mendapatkan Surat Keterangan pindah ke Stasiun 

Meteorologi Serang. Namun karena alasan tertentu, 

beliau tetap berdinas di Stasiun Meteorologi Halim 

Perdana Kusuma sebagai pegawai BMG yang 

diperbantukan di sana. Hingga pada akhirnya 

tahun 2008 memutuskan untuk mutasi ke Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta.

  Dua belas tahun adalah masa kebersamaan 

kami bersama ibu dua anak yang memiliki hobi 

membaca ini. Sikapnya yang ramah, santun dan 

bersahaja ini sering memberikan nasihat, perhatian, 

dan kasih sayang kepada juniornya. Terkadang 

muncul candaan yang kadang menggelitik atau 

sungkan untuk dibahas jadi pemecah suasana 

agar menjadi cair. Banyak kenangan yang tentunya 

membuat kami kangen akan masa-masa seperti itu.

Selamat menempuh masa purna tugas. Selamat 

berkumpul dengan keluarga. Terima kasih atas 

bimbingan dan kerjasama selama ini. Kami memohon 

maaf atas segala salah dan khilaf selama bertugas 

bersama. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan 

keberkahan.
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PREDIKSI SIFAT HUJAN BULANAN DI STASIUN 

METEOROLOGI SOEKARNO HATTA DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE ARIMA

Finkan Danitasari 1,*

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: finkandanitasari@gmail.com

Berbagai macam metode statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi sifat hujan salah satunya 

adalah metode deret waktu ARIMA. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil apakah metode deret 

waktu ARIMA baik digunakan dalam memprediksi sifat hujan di Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta. Pe-

nelitian ini menggunakan data curah hujan bulanan periode Januari 1986 - Desember 2018 yang akan 

digunakan sebagai data dasar. Verifikasi menggunakan data curah hujan bulanan periode Januari 2019 – 
Desember 2019. Metode verifikasi menggunakan Tabel Kontingensi dengan membandingkan hasil predik-

si dengan data observasi di Stasiun Meteorologi Seokarno Hatta. Metode ARIMA lebih sesuai digunakan 
untuk memprediksi sifat hujan bulanan pada bulan-bulan dengan kategori sifat hujan di bawah normal.

Kata kunci: Hujan, ARIMA 

ABSTRAK

PREDICTION OF MONTHLY RAINFALL CHARACTERISTIC 

IN SOEKARNO HATTA METEOROLOGICAL STATION USING 

ARIMA METHOD

There are many a variety of statistical methods that can be used, for predicting the characteristic of rainfall, 
one of which is the ARIMA time series method. The purpose of this research is to obtain results whether 
the ARIMA time series method is good enough in predicting the monthly rainfall characteristic in Soekarno 
Hatta Meteorological Station. This research uses monthly rainfall data for the period January 1986 - De-
cember 2018 which will be used as a basic data. Verification uses monthly rainfall data from January 2019 
- Desember 2019. The verification method uses a Contingency Table by comparing the prediction with 
observation data at the Seokarno Hatta Meteorological Station. The ARIMA Method is more suitable for 
predicting the characteristic of rainfall in the months under normal categories of rain.

Keywords: Rain, ARIMA

ABSTRAK
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1. PENDAHULUAN
Unsur iklim terutama curah hujan sangat 

berpengaruh terhadap berbagai sektor [1] seperti 

pertanian, kehutanan, perkebunan, pengairan, 

kelautan, infrastruktur dan lain sebagainya. 

Beberapa metode  statistik dapat diaplikasikan 

untuk membuat prakiraan curah hujan bulanan, 

diantaranya dengan menggunakan metode deret 

waktu ARIMA yang dapat memprediksi curah hujan 

dan sifat hujan untuk satu periode waktu kedepan. 

Terkait dengan akurasi prediksi sifat hujan, 

penulis membuat kajian hasil prediksi dari metode 

prakiraan tersebut di Stasiun Meteorologi Soekarno 
Hatta yang lokasinya berada pada 06° 07’ LS – 110° 
39’ BT dengan ketinggian 8 meter diatas permukaan 

laut.

2. Metode Penelitian
Untuk mengetahui distribusi persebaran curah 

hujan dapat diketahui sifat hujannya. Sifat hujan 
menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (2012) dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu: 
(1) Diatas Normal, dikatakan diatas normal jika 

curah hujan lebih dari sama dengan 115 % terhadap 

rata-ratanya, (2) Normal, dikatakan normal jika 

curah hujan berada antara 85 % - 115% terhadap 

rata-ratanya, dan (3) Dibawah Normal, dikatakan 

dibawah normal jika curah hujan kurang dari sama 

dengan 85% terhadap rata-ratanya [2].

Saat ini telah dikembangkan berbagai macam 
metode statistik yang dapat digunakan untuk 

memprediksi sifat hujan. Metode statistik yang 

pernah digunakan oleh Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk 
memperoleh hasil prakiraan yang lebih akurat 

dengan model deret waktu salah satunya adalah 

model ARIMA [3]. Autoregressive Integrated Moving 

Average models (ARIMA models) yaitu suatu metode 

yang berdasarkan pada nilai-nilai suatu peubah 

yang telah terjadi pada waktu lampau tujuannya 

adalah untuk menentukan pola historis data yang 

kemudian digunakan untuk mengekstrapolasikan 

pola tersebut ke masa yang akan datang [4].

Menurut Box and Jenkins (1970), model ARIMA 

meliputi empat tahap, yaitu: (1) identifikasi model 
time series, (2) pendugaan parameter-parameter 

bagi model alternatif, (3) pengujian diagnostik model 

alternatif, dan (4) prakiraan nilai-nilai time series 

yang akan datang [5], yang akhirnya dilakukan 

analisis prakiraan curah hujan kedalam batas 

normal (N), atas normal (AN), dan bawah normal 

(BN) untuk menentukan prediksi hasil perhitungan 

peluang sifat hujan bulanan pada tahun berikutnya

Dalam pengolahan data model ARIMA 

menggunakan software Minitab 19. Langkah-

langkah perhitungan sebagai berikut :

1. Masukkan data curah hujan bulanan secara 

berururutan tiap tahunnya (pada kajian ini untuk 

data yang masukan adalah data curah hujan 

bulanan periode bulan Januari 1986 - Desember 

2018) ;

2. Buat korelogram PACF untuk menentukan orde 

p ;

3. Buat korelogram ACF untuk menentukan orde 

q ;

4. ika diperlukan differencing maka lakukan 
differencing (pada kajian ini untuk data yang 
diolah sudah stasioner maka tidak dapat 

dilakukan differencing) ;

5. Buat pendugaan untuk model ARIMA (pertama 

masukkan orde nya, lalu pilih jangka waktu 

yang akan diprediksi, sehingga menghasilkan 

prakiraan curah hujan untuk bulan Januari 

2019) ;

6. Kelompokan prakiraan curah hujan tersebut 

kedalam batas sifat hujan untuk menentukan 

prediksi sifat hujan bulan januari 2019.

Metode verifikasi untuk sifat hujan yang digunakan 
mengacu pada metode yang dipopulerkan oleh 

Daniel S. Wilks (1995) yaitu Contingency Table 
(Tabel Kontingensi) [6]. Sebuah table untuk 
memverikasi prakiraan yang bersifat deterministik, 

dapat dilihat pada tabel 1. BMKG menggunakannya 

dalam memverifikasi prakiraan sifat hujan yang 
kemudian dikembangkan untuk mendapatkan nilai 

keakuratan yang lebih tinggi [7].

Tabel 1. Tabel Kontingensi
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Dari table kontingensi diatas diperoleh beberapa 

perhitungan untuk menguji ketepatan prakiraan sifat 

hujan, baik terhadap observasi maupun prakiraan 

secara keseluruhan. Beberapa hasil perhitungan 

tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

A. Hit Score (HS) : jumlah dari kategori yang benar 
diprakirakan.

 HS = A11 + A22 + A33  x 100%

  T

 Interval skor = 0 sampai 1. Skor sempurna = 1 

B. Post Agreement (PA) : jumlah prakiraan yang 

benar diprakirakan dibagi dengan jumlah 

prakiraan untuk setiap kategori .

1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal = 
A11 / M 

2. Untuk kategori sifat hujan normal = A22 / N

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal = 
A33 / O

 Interval skor = 0 sampai 1. Skor sempurna = 
1 

C. False Alarm Ratio (FAR) : fraksi peristiwa 

prakiraan yang gagal terjadi.

Nilai FAR terbaik FAR = 0 ; terburuk FAR = 1

1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal = ( 
A21 + A31 ) / ( M )

2. Untuk kategori sifat hujan normal = ( A12 + 
A32 ) / ( N )

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal = 
( A13 + A23 ) / ( O )

 Interval skor = 0 sampai 1. Skor sempurna = 
0

D. Probability of Detection (POD) : jumlah prakiraan 

yang benar dibagi dengan jumlah data observasi 

dalam setiap kategori. POD merupakan ukuran 

dari kemampuan untuk memprakirakan setiap 

kategori dengan benar. POD untuk tiga kategori 

yang berbeda :

1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal = ( 
A11 / J )

2. Untuk kategori sifat hujan normal = ( A22 / K )

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal = 

( A33 / L )

 Interval skor = 0 sampai ∞. Skor sempurna = 
1

E. BIAS : perbandingan prakiraan rata-rata dengan 
pengamatan rata-rata.

 BIAS > 1 : over forecasting ; BIAS < 1 : under 
forecasting

1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal = ( 
M ) / ( J )

2. Untuk kategori sifat hujan normal = ( N ) / ( K 
)

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal = 
( O ) / ( L )

Interval skor = 0 sampai ∞. Skor sempurna = 1

3. Hasil Dan Pembahasan
Dari data curah hujan bulanan periode bulan 

Januari 1986 - Desember 2018 yang digunakan 

sebagai pembangun model diperoleh data normal 

curah hujan Stasiun Meteorologi Soekarno yaitu  
136,63 mm yang kemudian menjadi batas normal 

dalam setiap penentuan sifat hujan.

Berdasarkan hasil perhitungan Metode 

ARIMA dengan menggunakan Minitab 19 didapat 

korelogram PACF dan korelogram ACF (Gambar 1 

dan Gambar 2).

Gambar 1. Korelogram PACF

Gambar 2. Korelogram ACF
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Dari kedua korelogram PACF dan ACF 

diperoleh orde [p,d,q] dengan nilai [2,0,0]. Dengan 

diperolehnya nilai [p,d,q] selanjutnya mencari 

nilai curah hujan yang kemudian di kelompokkan 

berdasarkan sifat hujannya. Hasil pengelompokan 

inilah yang selanjutnya akan dibandingan dengan 

data observasi sifat hujan Stasiun Meteorologi 
Soekarno Hatta setiap bulannya seperti Tabel 2.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1.  Kesimpulan
  Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kebenaran prediksi sifat hujan bulanan 

berdasarkan nilai Hit Score dan verifikasi dengan 
menggunakan tabel kontingensi menunjukkan 

bahwa Metode ARIMA memiliki kesesuaian 

yaitu sebesar 50%.

2. Metode ARIMA lebih sesuai digunakan untuk 

memprediksi sifat hujan bulanan pada bulan-

bulan dengan kategori sifat hujan di bawah 

normal.

4.2.  Saran
Metode ARIMA merupakan metode deret waktu 

(time series) yang tidak mempertimbangkan 

kondisi dinamika atmosfer. Terkait dengan itu 

untuk operasional pembuatan prediksi sifat hujan 

bulanan akan lebih akurat jika mempertimbangkan 

kondisi akhir dinamika atmosfer.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Hit Score, 
Post Agreement, False Alarm Ratio, Probability of 

Detection, dan BIAS serta hasil verifikasi BMKG  
dari ketiga metode dapat dirangkum sebagai berikut 

:

1. Hit Score

 Nilai Hit Score sebesar 50% (jumlah dari 
kategori yang benar diprakirakan).

2. Post Agreement, False Alarm Ratio, 

Probability of Detection, dan BIAS

Tabel 3. Hasil Skor PA, FAR, POD, dan BIAS dari 
Metode ARIMA

Tabel 2. Hasil Perbandingan Sifat Hujan Observasi 
dengan Metode ARIMA

Skor PA terbaik adalah saat sifat hujan dibawah 
normal dengan nilai 0,86.

Skor FAR untuk semua kategori mendapatkan nilai 
buruk yaitu bernilai 1 yang berarti semua peristiwa 

prakiraan yang gagal terjadi.

Skor POD terbaik adalah saat sifat hujan dibawah 
normal dengan nilai yang pmendekati nilai 1.

Skor BIAS dari semua kategori sifat hujan (AN, N, 
BN) dari metode ARIMA memiliki kecenderungan 

underforecast.
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