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Assalamuálaikum wr.wb...

Dalam sebuah organisasi, pergantian struktur 
organisasi adalah hal yang biasa. Demikian halnya 
dengan kepengurusan Buletin MetAero yang tidak 
terasa hampir dua tahun ini menerima amanah dalam 
mengelola dan memastikan buletin selalu hadir setiap 
bulannya di hadapan para pembaca tercinta. Dengan 
memiliki visi dan misi yang sama, adanya pergantian 
kepengurusan dapat memberikan semangat dan 
motivasi yang baru dan tentunya ke arah yang lebih 
baik lagi. 

Dalam dua tahun ini banyak cerita dan capaian yang 
telah kita lalui bersama. Sebuah transformasi besar, 
kegigihan, keuletan, kesetian dan kecintaan akan 
buletin MetAero menjadikan buah karya yang bisa kita 
nikmati saat ini.  

Terima kasih terucap kepada seluruh tim buletin 
dan jajaran pimpinan Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta atas segala dukungan yang diberikan selama ini. 
Semoga dukungan ini terus berlanjut kepada pengurus 
berikutnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang 
seluas-luasnya jika terdapat salah dan khilaf selama 
kepemimpanan Saya.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Saya dapat 
bekerja sama dengan orang-orang yang luar biasa 
hebat. Mohon ijin untuk menyerahkan tongkat estafet 
buletin MetAero kepada pemimpin redaksi yang baru.

Selamat kepada pemimpin redaksi terpilih dan 
pengurus yang baru, semoga dapat meneruskan 
perjuangan dan menuangkan inovasi terbaiknya untuk 
buletin MetAero. "You'll never walk alone..."

Wassalamu'alaikum wr.wb..
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PROFIL PARAMETER CUACA DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
ulan April menjadi salah satu bulan 

peralihan musim dari musim hujan 

menuju musim kemarau. Pada bulan 

peralihan ini, parameter cuaca biasanya 

mengalami variasi yang cukup tinggi dikarenakan 

adanya peralihan seperti angin yang mulai bervariasi 

dari timur dan barat, angin baratan yang melemah 

serta angin timuran yang mulai menguat. Gerak 

semu matahari di bulan April yang mulai bergerak 

ke utara menjauhi equator menunjukan periode 

musim peralihan/pancaroba sedang berlangsung 

di Indonesia. Berakhirnya monsun Asia dan 

berlangsungnya musim pancaroba ini menyebabkan 

intensitas curah hujan mulai turun dan angin lebih 

dominan berhembus dari arah Selatan – Barat Daya. 

Pada periode musim pancaroba ini juga identik 

dengan potensi cuaca signifikan yang sering terjadi 
dalam skala lokal pada siang-malam hari. Maka dari 

itu, penting bagi pengguna jasa meteorologi untuk 

meng-update informasi cuaca terkini dari BMKG 

setempat. Berikut adalah profil cuaca bulan April 2020 
serta Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

bulan Mei selama 10 tahun terakhir (2010-2019).

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Kegiatan take-off dan landing merupakan salah 

satu bagian terpenting dalam dunia penerbangan. 

Salah satu parameter cuaca yang mempengaruhi 

take-off dan landing adalah arah dan kecepatan 

angin. Apabila pilot mengetahui dengan baik 

arah dan kecepatan angin di suatu landasan, 

maka diperolehlah penerbangan yang nyaman Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan April 2020

dan efisien. Oleh karena itu, Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta memberikan informasi profil 
arah dan kecepatan angin bulan April 2020 serta 

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

bulan Mei sebagai pendukung kegiatan take-off 

dan landing di Bandara Soekarno-Hatta. Pada 

gambar profil angin terlihat arah angin bulan April 
2020 didominasi dari arah Selatan – Barat Daya 

dengan kecepatan bervariasi antara 01 – 11 knot. 
Berdasarkan data tersebut perlu diwaspadai adanya 

potensi arah angin tegak lurus landasan (crosswind) 

yang dapat mengganggu kegiatan take-off dan 

landing. Kemudian kecepatan angin dominan yang 

terjadi pada bulan April yakni antara 01 – 04 knot 
dengan presentase sebesar 53.3%, sedangkan 

untuk kecepatan angin maksimum berkisar antara 

11 – 17 knot hampir terjadi di berbagai arah 
mulai dari Barat Daya – Timur dengan presentase 

kejadian lebih tinggi terjadi dari arah Timur Laut.
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Mei 
periode 2010 - 2019

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan April 2020

Gambar ACS Visibility Bulan Mei periode 2010 - 2019

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

memberikan informasi arah dan kecpatan angin 

pada bulan Mei dari tahun 2010 sampai dengan 
2019 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
kegiatan take-off dan landing selama bulan Mei 

2020. Pada umumnya arah dan kecepatan angin 

pada bulan Mei yang ditunjukkan oleh gambar ACS 

bulan Mei masih bervariasi dari arah Barat Daya 

dengan kecepatan yang cenderung melemah dan 

dari arah Timur Laut dengan kecepatan rata- rata 

hingga 17 knot. Adanya peningkatan kecepatan 
angin dari arah Timur Laut menunjukkan bahwa 

pada bulan Mei mulai memasuki musim angin 

Timuran, sehingga perlu diwaspadai angin dari arah 

Timur dengan kecepatan yang cukup tinggi yang 

dapat mempengaruh kegiatan take-off dan landing. 

Berikut adalah gambar ACS arah dan kecepatan 

angin bulan Mei selama 10 tahun terakhir.

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang mendatar) merupakan 

salah satu parameter cuaca yang penting dalam 

kegaiatan take-off maupun landing. Maka dari itu, 

penting bagi penerbang untuk mengetahui kondisi 

visibility di bandara tujuan agar kenyamanan dalam 

penerbangan dapat diperoleh. Pada umumnya 

visibility bulan April 2020 bernilai > 5 km dengan 

rata-rata visibility maksimum sebesar 9.7 km 
yang terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 WIB 

kemudian menurun pada malam hingga pagi hari 

akibat udara kabur (kabut). Visibility minimum pada 

bulan April mencapai nilai 2.0 km pada tanggal 8 
April 2020. Berikut adalah profil visibility selama 

bulan April 2020.

Grafik ACS menunjukkan rata-rata visibility pada 

bulan Mei selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan 
Aerodrome Climatological Summary (ACS) dari 

tahun 2010 hingga 2019. Nilai rata-rata visibility 

selama 10 tahun terakhir tercatat sebesar 6.8 km 
dengan nilai rata-rata visibility maksimum adalah 

10.0 km dan rata-rata visibility minimum  adalah 1.9 
km. Nilai rata-rata visibility minimum disebabkan 

faktor cuaca bermakna yaitu dapat berupa kabut 

yang terjadi saat dini hari hingga pagi hari atau 

hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. 

Penurunan visibility yang disebabkan oleh kabut 

menjadi informasi yang penting untuk aktifitas 
take-off dan landing sehingga dapat diwaspadai 

penurunan visibility yang signifikan pada dini hari 
hingga pagi hari. 
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Gambar Grafik Curah Hujan Bulan April 2020 dan ACS Bulan 
Mei 2010 - 2019

3. CURAH HUJAN

Curah hujan 1 (satu) milimeter dalam pengertian 
BMKG adalah dalam luasan satu meter persegi 

pada tempat yang datar tertampung air setinggi 

satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu 

liter. Profil curah hujan pada bulan April 2020 
menunjukkan  jumlah curah hujan yang turun cukup 

drastis yaitu 33.6 mm. Distribusi curah hujan bulan 

April 2020 pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 
20.7 mm, kemudian dasarian II sebesar 4.6 mm, 
dan pada dasarian III jumlah curah hujan sebesar 

8.3 mm.

. Selanjutnya  adalah Aerodrome Climatological 

Summary curah hujan bulan Mei selama 10 tahun 
terakhir menunjukkan rata-rata curah hujan 

yaitu 88.8 mm. Pola garis hijau yang bervariasi 

ditunjukkan oleh rata-rata curah hujan pada dasarian 

III, sedangkan pola garis merah untuk dasarian II 

dan pola garis biru untuk dasarian I. Pada bulan 

Mei selama 10 tahun terakhir menunjukkan variasi 
yang begitu siginfikan, baik dari setiap dasariannya 
maupun dari jumlah curah hujannya. Curah hujan 

dari setiap dasarian kadang menunjukkan nilai yang 

sangat rendah bahkan tidak ada hujan, tetapi di 

waktu lain menunjukkan nilai yang cukup tinggi yang 

artinya pada bulan ini juga masih terjadi peralihan 

dari kondisi curah hujannya. Berikut adalah grafik 
sebaran curah hujan pada bulan April dan curah 

hujan bulan Mei periode 10 tahun terakhir.

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara merupakan salah satu 

parameter cuaca yang cukup penting dan 

mempengaruhi berbagai aspek cuaca salah satunya 

adalah tekanan udara. Rata-rata temperatur udara 

di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta pada bulan 

April 2020 sebesar 28.3°C. Kondisi ini memiliki 

kecenderungan meningkat pada siang hari dan 

mencapai maksimum pada pukul 12.00 – 14.00 
WIB. Temperatur maksimum pada bulan April 2020 

mencapai 34.4°C pada tanggal 11 April 2020 dan 
minimum sebesar 23.8°C pada tanggal 25 April 

2020.

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan  April 2020

Kondisi temperatur udara pada bulan Mei selama 

10 tahun terakhir (2010-2019) ditunjukkan oleh 
grafik Aerodrome Climatological Summary (ACS). 

Berdasarkan grafik ACS berikut, rata-rata temperatur 
udara selama 10 tahun yaitu 28.20C. Sedangkan 

rata-rata temperatur udara maksimum yaitu 34.10C 

dan rata-rata temperatur udara minimum yaitu 

22.60C. Kondisi bulan Mei menunjukkan temperatur 

dapat mencapai nilai maksimum yang tinggi dan 

nilai minimum yang rendah dikarenakan posisi 

gerak semu matahari yang berada di Belahan Bumi 

Utara (BBU) yang menyebabkan pertumbuhan 

awan menjadi rendah dan tidak signifikan sehingga 
temperatur udara dapat mencapai panas serta 

dingin yang maksimal. Berikut adalah gambar ACS 

temperatur udara bulan Mei dalam 10 tahun terakhir 
(2010-2019) di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.
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Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan April 2020

Gambar ACS Tekanan Udara Mei periode 2010 - 2019

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan  Mei periode 2010 – 2019

5. TEKANAN UDARA

Tekanan udara merupakan salah satu parameter 

cuaca yang dibutuhkan dalam kegiatan take-

off maupun landing. Maka dari itu, penting bagi 

penerbang untuk mendapatkan informasi terkait 

kondisi tekanan udara  yang tepat dan akurat 

demi mendukung keselamatan dan kenyamanan 

penerbangan. Profil tekanan udara bulan April 2020 
menunjukkan rata-rata tekanan udara sebesar 

1010.3 mb. Tekanan udara maksimum sebesar 
1014.2 mb terjadi pada tanggal 8 dan 21 April 2020, 
sedangkan tekanan udara minimum sebesar 1004.9 
mb terjadi pada tanggal 20 April 2020.

 Berikutnya adalah Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) tekanan udara selama 10 tahun 
terakhir (tahun 2010-2019) pada bulan Mei. 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat rata-rata 
tekanan udara sebesar 1009.6 mb, dengan nilai 
tekanan maksimum mencapai 1014.8 mb pada 
tahun 2011, serta tekanan minimum mencapai 
1003.4 mb pada tahun 2010. 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 

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. Berikut 

adalah grafik ACS tekanan udara bulan Mei selama 
10 tahun terakhir.

6. KELEMBAPAN UDARA

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

sebesar 80 %. Nilai kelembapan udara maksimum 
sebesar 96 % yang terjadi pada tanggal 10 dan 13 
April 2020, sedangkan kelembapan udara minimum 

sebesar 50 % yang terjadi pada tanggal 11 April 
2020. Nilai kelembapan udara menunjukkan 

seberapa jenuh kondisi udara yang berada di suatu 

wilayah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

fluktuasi nilai kelembapan udara, salah satunya 
adalah temperatur udara. Pada bulan April 2020, 

rata-rata temperatur udara lebih tinggi dibandingkan 

dengan bulan sebelumnya, menyebabkan rata-
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Gambar Grafik Profil Kelembapan Udara Bulan April 2020

Gambar ACS Kelembapan Udara Mei Periode 2010 – 2019

rata kelembapan menjadi lebih rendah dari bulan 

sebelumnya. Berikut adalah profil kelembapan 
udara bulan April 2020.

Selanjutnya disajikan Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) kelembapan udara bulan Mei 

selama 10 tahun terakhir. Nilai kelembapan udara 
menunjukkan seberapa banyak kandungan uap air 

yang ada dalam suatu parsel udara di suatu wilayah. 

ACS kelembapan udara selama 10 tahun terakhir 
ini menunjukkan nilai rata-rata kelembapan udara 

sebesar 78.7%, kemudian nilai maksimum rata-rata 
adalah 97.6% dan mencapai maksimum 99% pada 
tahun 2013. Nilai minimum rata-rata adalah 51.7% 
dan mencapai nilai kelembapan udara minimum 

pada tahun 2019, yaitu 49%. Berikut adalah grafik 
ACS kelembapan udara bulan Mei selama 10 tahun 
terakhir.

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 April 2020.

Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan keadaan 

cuaca yang mendominasi adalah udara kabur (HZ). 

Jumlah hari hujan pada bulan April 2020 sebanyak 

9 hari hujan dengan total curah hujan sebesar 33.6 
mm. Kondisi cuaca signifikan berupa hujan disertai 
petir atau tidak dominan terjadi pada saat siang-

malam hari. Hal ini berkaitan dengan berlangsungnya 

periode musim peralihan/pancaroba, dimana hujan 

lokal dan cuaca ekstrem terjadi akibat adanya 

pemanasan konveksi. [dila,umi]
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan April 2020

TGL
PAGI HARI

(06.00-11.00 WIB)
(23 – 04 UTC)

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)

(05 – 10 UTC)

MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)

(11 – 16 UTC)

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)

(17 – 22 UTC)

RAIN 
(mm)

1 LTNG - - HZ 0

2 - - - HZ 0

3 - VCTS HZ HZ 0

4 HZ - -RA HZ 0

5 TS TSRA HZ HZ 6.3
6 HZ TSRA -RA HZ 10.3
7 - - - HZ 0

8 - - - HZ 0.1
9 HZ LTNG HZ HZ 0

10 HZ TSRA -RA BR 4.0

11 HZ VCTS HZ HZ 0

12 HZ - LTNG RA 2.6
13 HZ -RA VCTS HZ 2.0

14 HZ VCRA HZ TSRA 0

15 HZ HZ HZ HZ 0

16 HZ - HZ HZ 0

17 HZ - LTNG HZ 0

18 HZ TS HZ HZ 0

19 HZ - HZ HZ 0

20 HZ - HZ HZ 0

21 HZ TSRA HZ HZ 0

22 HZ - - HZ 0

23 HZ - - HZ 0

24 - - HZ HZ 0

25 HZ - HZ HZ 0

26 HZ TS TSRA TS 2.5

27 -RA VCTS -RA HZ 3.8
28 VCTS - HZ HZ 0

29 HZ - HZ HZ 0

30 HZ HZ TSRA HZ 2.0
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PRAKIRA AN CUACA BULAN MEI 2020

S
aat ini sebagian besar wilayah Indonesia 
mengalami periode peralihan musim 
(pancaroba) dari musim hujan ke musim 
kemarau. Hal ini ditandai oleh sedikitnya 

kejadian hujan di beberapa wilayah di Indonesia 
termasuk wilayah Bandar Udara Internasional 
Soekarno-Hatta. Namun tak sedikit pula beberapa 
wilayah masih terendam banjir akibat intensitas 
curah hujan yang tinggi. Lalu bagaimana prakiraan 
cuaca untuk Bulan Mei 2020 di Bandar Udara 
Internasional Soekarno-Hatta? Sebelumnya 
perlu diketahui bahwa salah satu indikator yang 
mempengaruhi kondisi cuaca adalah adanya 
interaksi antara atmosfer dan laut. Sehingga dalam 
memprakirakan cuaca dalam waktu sebulan perlu 
adanya analisa terhadap kondisi parameter faktor 
global.

Indian Ocean Dipole

Indian Ocean Dipole (IOD) 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 oE – 70 oE, 10 oS 
– 10 oN) dan di bagian timur / tenggara (90 oE – 
110 oE, 10 oS – 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 jika IOD bernilai 
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 Mei 2020
(Sumber : http://www.bom.gov.au)
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Berdasarkan nilai prakiraan IOD dapat dilihat hasil 
perhitungan Model Internasional NWP (Numerical 
Weather Prediction) menunjukkan prakiraan IOD 
untuk Bulan Mei 2020 berada pada nilai batas netral 
(antara -0.4 s/d +0.4), namun hanya Model dari 
CanSIPS menunjukkan prakiraan IOD pada fase 
positif >+0.4.

Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino merupakan suatu fenomena perubahan 
iklim yang secara global yang diakibatkan karena 
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.

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

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

Gambar di atas merupakan Nilai Prakiraan Indeks 
NINO 3.4 Bulan Mei 2020 hasil dari perhitungan 
Model Internasional NWP (Numerical Weather 
Prediction). Dapat dilihat bahwa kedelapan model 
memprakirakan Indeks NINO 3.4 berada pada fase 
netral, sehingga dinamika atmosfer di wilayah tropis 
dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata - 
ratanya dan merupakan normal iklim. 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Mei 2020
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI <−7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI >+7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 
Prakiraan cuaca bulan Januari 2020 apabila dilihat 
dari pergerakan Southern Oscillation Index (SOI) 
30-hari menunjukkan nilai -1.4 yang berarti sedang 
berada di fase netral.
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Gambar OLR Total dan Anomali OLR
Sumber : http://www.bom.gov.au

Keadaan Suhu Muka Laut

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 Mei 2020 bernilai positif di seluruh wilayah 
Indonesia.

Fenomena MJO

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak ke 
arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari dan 
terdiri dari delapan fase. MJO memiliki dampak bagi 
wilayah Indonesia apabila nilai indeks MJO berada 
pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah apabila 
berada dalam lingkaran. Posisi MJO pada tanggal 
28 April 2020 sedang berada di fase 3. Keadaan 
ini menunjukkan prakiraan fenomena MJO masih 
bersifat kuat mempengaruhi pembentukan awan 
konvektif di Indonesia.

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Mei 2020
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Kondisi OLR

Outgoing Longwave Radiation (OLR) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 

Sedangkan jika pada citra anomali OLR 
berwarna ungu yang menunjukkan nilai negatif, 
mengidentifikasikan 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 mengidentifikasikan 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  
OLR Anomalies hampir seluruh wilayah Indonesia 
memiliki nilai anomali OLR negatif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisa faktor 
global yang mempengaruhi kondisi cuaca, yang 
perlu diperhatikan adalah kuatnya fenomena MJO 
yang berada pada fase 3 dapat berdampak pada 
terbentuknya awan-awan hujan pada awal bulan Mei 
2020. Selebihnya hampir seluruh data menunjukkan 
prakiraan cuaca Bulan Mei 2020 berada dalam fase 
netral yang menandakan bahwa wilayah Bandar 
Udara Internasional Soekarno-Hatta berada pada 
periode peralihan dari musim hujan ke musim 
kemarau yang akan ditandai dengan berkurangnya 
intensitas curah hujan secara berangsur. [FDS]

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 terlihat bahwa nilai indeks OLR 
di daerah Bandar Udara Soekarno-Hatta berkisar 
antara 180 W/m2 hingga 200 W/m2 menandakan 
berkurangnya tutupan awan dan diprakirakan akan 
semakin berkurang pada Bulan Mei 2020.
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F E N O M E N A  H A LO
D A N  P R O S E S  T E R J A D I N YA

B
eberapa waktu lalu masyarakat Indonesia 
dihebohkan dengan munculnya fenomena 
alam yang menakjubkan. Dilansir dari 
kumparan.com, saat itu masyarakat 

Kepualauan Sula, Maluku Utara melihat matahari 
yang dikelilingi oleh cahaya yang melingkari di 
sekitarnya. Hal ini terlihat matahari menjadi seolah 
dilingkari oleh sebuah cincin cahaya. Dalam hal 
ini fenomena tersebut dikenal dengan sebutan 
fenomena Halo Matahari. World Meteorological 
Organization (WMO) mendeskripsikan fenomena 
Halo sebagai fenomena optik berbentuk cincin, 
lengkungan, pilar atau bintik-bintik cerah di sekitar 
matahari.

Bagaimana munculnya lingkaran cahaya di 
sekitar matahari ?

Fenomena Halo dapat terjadi tidak hanya pada 
matahari namun juga dapat terjadi pada bulan. Halo 
pada matahari ini berkaitan dengan adanya kristal 
es yang berada di salah satu awan, yaitu awan Cirrus 
(jenis awan tinggi). Awan Cirrus ini berada pada 
ketinggian di atas 9000 m yang berbentuk tipis-
tipis seperti bulu ayam. Adapun proses terjadinya 
lingkaran cahaya di sekitar matahari atau ciri khas 
fenomena Halo matahari yaitu cahaya matahari yang 
sebagai pokok cahaya direfleksikan dan dibiaskan 
oleh permukaan es yang berbentuk batang atau 
prisma sehingga sinar matahari terpecah ke dalam 
beberapa warna karena efek dispersi udara (seperti 
pada proses terjadinya pelangi). Kemudian sinar 

Gambar Proses terjadinya Halo

matahari yang terpecah ke dalam beberapa warna 
tersebut dipantulkan ke arah tertentu (di sekitar 
matahari) dan menjadi cincin cahaya di sekitar 
matahari.

Fenomena Halo matahari ini juga dapat terjadi 
ketika ada debu-debu berlian atau kristal es pada 
saat cuaca sangat dingin ketika kristal es terbentuk 
di dekat permukaan bumi dan memantulkan 
cahaya. Pada saat ilmu meteorologi belum banyak 
berkembang, fenomena Halo matahari ini dapat 
digunakan untuk memprakirakan cuaca di wilayah 
tersebut. Halo juga memiliki nama yang berbeda 
bergantung pada bentuknya antara lain Halo 22º, 
Halo 46º, Pilar Cahaya, Circumzenithal Arcs, dan 
Tangent Arc. 

Halo 22º dan Halo 46º

Halo 22º atau Halo kecil merupakan fenomena 
Halo yang paling sering diamati. Halo kecil 
berbentuk cincin bercahaya putih atau sebagian 
besar putih dengan radius 22º dari sumber cahaya 
(bulan atau matahari) di tengahnya. Halo kecil 
selalu memiliki radius 22º terlepas dari letaknya di 
langit. Besar radius Halo dapat di perkirakan dengan  
tangan yakni perkiraan sudut antara ibu jari dan 
jari kelingking. Ibu jari diletakkan pada matahari 
dan 22º dapat diperkirakan disekitar ujung jari 
kelingking. Pada dasarnya Halo 46º sama seperti 
Halo kecil hanya berbeda pada radius cincin cahaya 
dari pusat sumber cahaya yaitu sebesar 46º.

Gambar pengamatan ukuran Halo dengan tangan
Sumber: https://www.atoptics.co.uk/
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Tangent Arc

Tangent Arc atau Busur Tangen merupakan salah 
satu jenis Halo yang berbentuk busur cahaya yang 
bersinggungan dengan lingkaran cahaya lainnya. 
Tangent Arc terkadang terlihat menyinggung pada 
sisi luar Halo 22º dan Halo 46 º. Busur memiliki bentuk 
bervariasi dengan ketinggian sudut sumber cahaya 
(matahari atau bulan). Ketika sumber cahaya tepat 
berada di atas horizon atau cakrawala, busur tangen 
muncul menyinggung bagian atas lingkaran dengan 
bentuk seperti huruf V yang menyempit. Bentuk V 
pada Tangent Arc atas terbuka menyerupai sayap 
burung yang merentang saat matahari bergerak 
naik. Busur tangen terbentuk ketika terdapat awan 
Cirrus dimana kristal es yang terdapat pada awan 
Cirrus berbentuk kolom heksagonal.  

Circumzenithal Arc

Fenomena Halo lain yang biasa kita lihat 
adalah Circumzenithal Arc atau pelangi terbalik. 
Circumzenithal Arc disebabkan oleh refraksi sinar 
matahari oleh kristal es yang berbentuk prisma 
heksagonal awan Cirrus dan Cirrostratus. Sesuai 
dengan penamaannya Circumzenithal Arc biasa 
terlihat di atas pengamat dimana biasanya terlihat 
warna spektral yang cerah. Circumzenithal Arc 
merupakan salah satu Halo yang paling cerah dan 
berwarna lebih dari pelangi. 

Gambar Pilar Cahaya yang terlihat dari horizon
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/)

Gambar Tangent Arcs yang menyinggung bagian atas Halo 22º
(Sumber: https://cloudatlas.wmo.int/)

Gambar Circumzenithal Arc atau pelangi terbalik
(Sumber : https://www.atoptics.co.uk/)

Pilar Cahaya

Pilar Cahaya biasanya terlihat sebagai cahaya 
berwarna putih dimana Pilar Cahaya terlihat di atas 
matahari atau Bulan. Ketika Pilar Cahaya bersumber 
dari matahari, fenomena tersebut disebut Pilar 
Matahari. Hal ini disebabkan oleh awan es, freezing 
fog atau kristal es yang menutupi sebagian sumber 
cahaya. Pada umumnya pilar cahaya dapat diamati 
secara baik pada bukit, gunung, ataupun pesawat. 
Pada beberapa kesempatan pilar cahaya dapat 
diamati pada horizon sumber cahaya dengan cahaya 
yang terpancarkan memanjang ke atas. 

Fenomena Halo ini sebenarnya bisa juga terjadi 
pada sumber cahaya yang lain seperti bulan 
atau lampu-lampu penerangan jalan dan sumber 
cahaya yang lain. Tidak ada dampak khusus yang 
didapat dari fenomena Halo matahari ini, bahkan 
dapat menjadi sebuah keindahan tersendiri bagi 
yang dapat melihat atau mengabadikannya dalam 
gambar secara langsung. Adapun beberapa 
masyarakat yang mengaitkan fenomena Halo 
matahari ini dengan tanda akan terjadinya bencana 
alam (khususnya gempa bumi), adalah tidak dapat 
dibenarkan ataupun dibuktikan secara ilmiah dasar 
pendapatnya. [rozi aldo]
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P
ada buletin edisi yang lalu telah dikenalkan 
apa dan bagaimana fiber optik. Seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan akan 
komunikasi data yang menggunakan kabel 

serat optik sebagai media transmisi data, maka ke 
depannya akan dihadapkan pada beberapa potensi 
masalah jaringan serat optik, yaitu terjadinya 
informasi yang hilang diakibatkan oleh kerugian 
(loss) yang terjadi di sepanjang kabel serat optik. 
Salah satu kerugian tersebut adalah rugi daya (power 
loss) yang diakibatkan oleh redaman di sepanjang 
kabel serat optik yang mengakibatkan perubahan 
daya dari pemancar optik (transmitter) hingga 
mencapai penerima optik (receiver). Redaman yang 
dimaksud diatas adalah menurunnya daya sinyal 
yang dipancarkan oleh sumber optik yaitu Light 

Emitting Diode (LED) atau Laser Diode (LD) yang 
disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya 
adalah penghamburan cahaya yang disebabkan oleh 
sambungan yang tidak rata atau pembengkokan 
pada serat optik sehingga daya yang dipancarkan 
menjadi lemah. Untuk dapat mengetahui besaran 
redaman yang dihasilkan pada setiap transmisi data, 
maka perlu mengetahui bagaimana prinsip kerja 
dari kabel serat optik serta penyebab terjadinya 
redaman tersebut agar pengaruh dari redaman 
yang dihasilkan dapat diketahui.

Redaman serat optik ini adalah fungsi panjang 
gelombang, dimana saat dilakukan pengukuran 
harus sesuai dengan panjang gelombang yang 
digunakan pada perangkat transmisi yang ada. 
Dalam membangun sistem telekomunikasi yang 
baik, redaman yang digunakan haruslah berdasarkan 
level yang tertinggi dimana memiliki tingkat 
sensitifitas yang cukup sehingga dapat dideteksi 
oleh photodetector pada sisi penerima optik. Dalam 
pengujian serat optik adalah untuk mengukur 

Gambar redaman fiber optik 
(Sumber: https://jagoanit.com/index.php/tag/optikal-power-meter/)

PENGUKURAN REDAMAN 

FIBER OPTIK MENGGUNAKAN 

OPTICAL POWER METER
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besarnya Total Loss yang  merupakan penjumlahan 
antara redaman yang dihasilkan oleh kabel fiber 
optik (Cable Loss); redaman pada tiap sambungan 
(Splicing Loss) dan redaman konektor (patch 

cord) yang digunakan (Connector Loss). Untuk 
mengukur Total Loss bisa menggunakan Optical 

Power Meter (OPM). Optical Power Meter adalah 
sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur 
seberapa kuat sinyal (daya) yang dikirimkan melalui 
serat optik. Alat ukur daya dengan satuan dBm 
ini merupakan salah satu faktor terpenting yang 
dapat mempengaruhi redaman kabel. Semakin 
kecil daya diberikan pada sistem komunikasi serat 
optik maka semakin kecil daya yang ditangkap oleh 
detektor optik yang mengakibatkan waktu dalam 
penyampaian informasi semakin lama.

Dengan mengukur daya sinyal cahaya pada 
sistem komunikasi serat optik maka akan diketahui 
apakah keluaran pemancar dari peralatan OLT 
(Optical Line Transmitter) maupun ONT/U (Optical 
Network Terminal/Unit) masih mengeluarkan sinyal 
cahaya atau tidak, karena sinyal cahaya yang keluar 
dari pemancar tidak tampak oleh mata. Selain itu 
juga akan diketahui pula apakah sinyal keluaran 
pemancar nilainya masih memenuhi standar untuk 
dapat diterima oleh penerima agar dapat beroperasi 
secara normal. Dan yang terakhir adalah dapat 
diketahui kabel fiber optik yang digunakan dalam 
kondisi tersambung atau putus. Meskipun alat ukur 
OPM tidak memberikan info lebih detail tentang 
berapa jarak dan lokasi putusnya fiber optik.

Dalam melakukan pengukuran daya fiber optik, 
terdapat dua metode yang bisa dipakai. Metode 
yang pertama adalah metode loopback, dimana 
pengukuran dilakukan di satu lokasi sementara di 
ujung kabel optik di lokasi lainnya diumpan balik 

Gambar metode pengukuran fiber optik 
(Sumber: https://www.lanshack.com/FIBER-OWL-7-C872.aspx)

dengan cara memberikan jumper. Metode yang 
kedua adalah metode end to end, dimana pada 
metode ini pengukuran dilakukan di sisi ujung 
instalasi fiber optik. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar metode pengukuran fiber optik.

Perangkat atau bahan-bahan yang perlu 
disiapkan dalam pengukuran redaman fiber optik 
adalah sebagai berikut :

1. Patch cord, atau kabel optik penghubung 
temporer (kabel pengujian) yang kedua 
ujung konektornya disesuaikan dengan 
adapter dari perangkat OLT dan OPM yang 
digunakan. Sebelum digunakan, patch cord 
harus dibersihkan terlebih dahulu (bisa 
menggunakan kapas;  tissue; dan udara 
semprot) dan dilakukan pengetesan untuk 
mengukur redaman patch cord yang akan 
digunakan. Hasil pengukuran redaman ini 
dapat dibandingkan dengan data teknis dari 
pabrik atau pembuat patch cord yang akan 
digunakan. Pengukuran patch cord ini sangat 
penting, karena kadang kita tertipu dengan 
hasil pengukuran loss tinggi. Kita mengira 
gelaran kabel optik kita yang kurang baik, 
namun ternyata kualitas patch cord kita lah 
yang sudah mengandung loss tinggi.

2. Optical Power Meter. Beberapa OPM terdapat 
fitur kalibrasi atau zero adjustment yang  harus 
dilakukan sebelum melakukan pengukuran 
untuk mengkompensasi redaman internal 
patch cord yang akan digunakan. OPM 
mempunyai pilihan untuk memilih panjang 
gelombang (λ) yang bervariasi. Mulai dari 
850nm, 980nm, 1310nm, 1490nm, sampai 
dengan 1550nm.

3. Perangkat pemancar penghasil sinyal optik. 
Perangkat ini bisa berupa OLT; ONT/U; atau 
perangkat tambahan berupa Optical Light 
Source (OLS). Khusus untuk penggunaan 
OLT atau ONT/U yang dijadikan sumber 
sinyal optik, yang akan diukur adalah daya 
pada sinyal keluarannya (Tx) saja.
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Langkah-langkah dalam mengukur redaman 
kabel fiber optik adalah sebagai berikut:

1. Sebelum digunakan, ada baiknya dilakukan 
pemanasan atau pre-heating pada alat ukur 
dengan cara menyalakan alat ukur kira-kira 
selama 15 menit untuk meningkatkan kinerja 
dan stabilitas dalam pengukuran. Jika tidak 
dilakukan pemanasan, nilai toleransinya 
akan lebih besar. Untuk keamanan, jangan 
menatap langsung sumber cahaya Tx dari 
perangkat sumber cahaya optik dalam 
keadaan operasi untuk mencegah kerusakan 
pada mata.

Gambar pengukuran redaman 
(Sumber: https://staff.telkomuniversity.ac.id/wp-content/uploads/

sites/85/2014/06/SPOWER-METER.pdf)

2. Masukkan kabel patch cord pengujian (sesuai 
dengan tipe port) ke unit pemancar dan OPM.

3. Atur panjang gelombang pada OPM. 
Pastikan nilai panjang gelombang OPM 
harus sama dengan panjang gelombang unit 
pemancarnya.

4. Amati nilai pada OPM, jika nilainya sudah stabil  
tekan tombol “ZERO” untuk mengkalibrasi 
OPM. Nilai pada OPM akan berubah menjadi 
0 (nol), dimana nilai arus yang mengalir pada 
patch cord pengujian akan dijadikan sebagai 
referensi.

5. Hubungkan kabel fiber optik yang diukur 
dengan kabel patch cord pengujian. Nilai 
yang tertera pada layar OPM merupakan nilai 
redaman aktual dari fiber optik

Jika nilai rеdаmаn -25 dbm kе bаwаh bеrаrtі 
redaman (koneksi cahaya kabel fiber optik) bisa 
dinilai bagus. Jika nilai rеdаmаn 27 dbm ke atas 
maka kualitasnya (koneksi cahaya kabel fiber optik) 
kurang baik. Nilai redaman dikatakan buruk  atau 
tidak ada sama sekali, maka dapat di pastikan 
koneksinya putus dan bisa jadi ada ganguan atau 
kerusakan di sisi kabel fiber optiknya. [mzb]
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KOORDINASI PERSIAPAN INSTALASI

AWOS RUNWAY 3 

BANDARA SOEKARNO-HATTA
T

angerang – Senin, (20/04) dilaksanakan 
rapat koordinasi terkait dengan akan 
dimulainya instalasi alat Automated 
Weather Observing System (AWOS) 

guna mendukung operasional runway 3 di Bandara 
Soekarno-Hatta. Selain dihadiri oleh para pejabat di 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, turut hadir pula 
Kepala Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan 
(Muchamat Agus Fitrianto, ST) dan perwakilan dari 
rekanan PT.Telematika Wahana Solusindo selaku 
pelaksana instalasi. 

Ada beberapa hal yang menarik dalam 
pelaksanaan kegiatan kali ini. Diantaranya adalah: 
AWOS yang akan terpasang di runway 3 berbeda 
merk dan pabrikan dengan AWOS yang terpasang 
di runway 1 dan 2. Sehingga menjadi tantangan 
tersendiri bagi pelaksana untuk mengintegrasikan 
dan membuat tampilan AWOS tiga landasan dalam 
satu layar monitor. Selain itu, karena saat ini pandemi 
COVID-19 masih belum dinyatakan membaik, 
maka rapat koordinasi dengan stake holder terkait 
(JATSC, PT.Angkasa Pura II, Otoritas Bandara, dan 
AVSEC) dilakukan secara video conference untuk 
menghindari potensi penyebaran virus tersebut.

AWOS merupakan peralatan pengamatan 
unsur-unsur cuaca otomatis secara terus menerus 
selama 24 jam yang digunakan untuk kepentingan 
penerbangan. Peralatan AWOS harus mampu 
mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan 
pengamatan unsur-unsur cuaca kepada pengguna 
untuk memastikan dukungan terhadap keselamatan 
dan kelancaran operasional penerbangan terutama 
pada saat tinggal landas dan pendaratan pesawat 

Gambar rapat video conference
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dengan mengikuti standar-standar terbaru yang 
ditetapkan oleh ICAO dan WMO. Sama seperti 
AWOS yang sudah ada saat ini, AWOS yang akan 
terpasang di runway 3 nantinya akan terpasang 
di ujung-ujung landasan dan merupakan AWOS 
dengan kategori 3, dimana alat tersebut merupakan 
tingkatan paling tinggi dengan jumlah sensor yang 
paling lengkap. Sensor-sensor tersebut adalah: 
sensor arah dan kecepatan angin; sensor visibility/ 
runway visual range; sensor tinggi dasar awan; 
sensor suhu dan kelembapan; sensor tekanan udara; 
sensor present weather; rain gauge (typing bucket); 
lightning detector; runway light intensity sensor; 
dan high precission class A (digital) barometer. 
Yang membedakan dengan AWOS sebelumnya 
adalah penggunaan radiolink dengan frekuensi 
900 MHz sebagai media komunikasi datanya, dan 
penggunaan sistem solar panel berdaya 2000W 
mengingat belum adanya fasilitas kelistrikan di lokasi 
yang akan dibangunnya AWOS. Meski demikian, 
Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta tetap 
meminta adanya pasokan listrik PLN jika gardu GP 
24 dan 06 sudah dibangun.

Rapat koordinasi selesai hingga pukul 11.00 WIB 
yang kemudian dilanjutkan dengan joint survey 
lapangan. Tujuan dilakukannya joint survey adalah 
untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan 
sekaligus menentukan lokasi dan titik koordinat 
rencana pemasangan AWOS di runway 24 dan 
runway 06. Selain itu juga dibicarakan mengenai 
akses jalan masuk dan rute menuju ke lokasi 
instalasi alat.

Agenda terakhir adalah diskusi antara petugas 
operasional Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
bersama dengan rekanan. Di sini rekanan menerima 
masukan dan mencoba untuk mengakomodir 
permintaan dari unit observer, teknisi, serta 
kelompok analisis dan prakirawan. Sehingga 
nantinya alat yang dioperasikan akan sesuai dengan 
keinginan dan memudahkan bagi penggunanya.

Gambar joint survey site runway 06

Gambar joint survey site runway 24 

Waktu pengerjaan pemasangan AWOS kategori 3 
di runway 3  Bandara Soekarno-Hatta ini ditargetkan 
selesai di minggu ke-3 bulan Agustus 2020 atau 
dalam 130 hari kerja. Semoga kegiatan ini dapat 
selesai hingga batas waktu yang diberikan dan 
dapat segera beroperasi sesuai dengan harapan 
kita semua. [mzb]

Gambar diskusi antara petugas operasional dengan rekanan
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KORELASI IMUNITAS TUBUH DENGAN 

SINAR MATAHARI

T
angerang – April 2020, hampir dua bulan 
lamanya sebagian besar masyarakat 
Indonesia telah menjalankan segala 
aktivitas yang menjadi rutinitasnya 

sehari – hari dari rumah dikarenakan himbauan 
pemerintah untuk melakukan physical distancing  
agar dapat memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19 atau virus Corona, sehingga kehidupan 
diharapkan segera kembali normal. Virus Corona 
telah menginfeksi ratusan ribu orang di seluruh 
dunia. Di Indonesia sendiri, data update virus Corona 
per tanggal 29 April 2020 telah sebanyak 9.511 
orang positif terinfeksi virus Corona dengan korban 
meninggal dunia sejumlah 773 orang. Namun, di 
lain sisi banyak juga yang sembuh dengan jumlah 
1.254 orang. 

Virus Corona merupakan  virus yang dapat 
menyebabkan gangguan sistem pernapasan, 
pneumonia (infeksi paru – paru) yang bersifat akut 
dan gagal ginjal. Virus Corona juga merupakan 
wabah yang belum tersedia vaksinnya. Oleh karena 
itu, Kementerian Kesehatan Indonesia mengimbau 
agar masyarakat Indonesia senantiasa menjalankan 
hidup bersih (higienis) dengan rajin cuci tangan 
menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan 
kandungan alkohol minimal 60% serta selalu 
menjaga imunitas tubuh dalam keadaan prima agar 
dapat mencegah terinfeksi virus Corona. Adapun 
salah satu cara dalam menjaga imunitas tubuh yaitu 
berjemur di bawah sinar matahari.

World Health Organization (WHO) menjelaskan 
bahwa suhu panas dan lembab tetap dapat 
menularkan virus Corona. Sehingga, aktivitas 
berjemur bukan diharapkan agar dapat membunuh 
virus Corona, namun sinar matahari yang mencapai 
permukaan kulit manusia dapat mengaktifkan 
vitamin D dalam tubuh yang akan meningkatkan 
efektivitas metabolisme kalsium di tingkat selular 
tubuh sehingga dapat meningkatkan imunitas 
tubuh. dr. Lili Soetjipto, M.Si menjelaskan bahwa 
virus Corona ketika masuk ke dalam tubuh akan 
menguasai sel RNA. Jika imunitas tubuh dalam 
keadaan prima, virus tersebut akan dilawan 
sehingga tidak sampai menguasai RNA, dimana 
imunitas tubuh akan bekerja melawan virus Corona 
sehingga mati.

Perihal waktu yang baik untuk berjemur, masih 
banyak terdapat keberagaman pendapat dari 
para ahli kesehatan. Namun pada dasarnya saat 
indeks UV rendah, maka kadar UV pun rendah 
sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk 
mendapatkan manfaat berjemur di bawah sinar 
matahari yang optimal agar tubuh menghasilkan 
vitamin D. Begitu sebaliknya saat indeks UV tinggi, 
maka kadar UV pun tinggi sehingga tidak memerlukan 
waktu yang lebih lama untuk mendapatkan manfaat 
berjemur di bawah sinar matahari yang optimal 
agar tubuh menghasilkan vitamin D namun memiliki 
pengaruh dalam penyebab terjadinya kanker dan 
kulit keriput.
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WHO mengelompokkan indeks UV menjadi 
beberapa tingkat berdasarkan risikonya masing – 
masing, diantaranya sebagai berikut :

•	 Tingkat 1 hingga 2 yang ditandai dengan 
warna hijau mengindikasikan ultra violet sinar 
matahari dengan risiko rendah yang artinya matahari 
tidak berbahaya tetapi tetap harus menghindari 
kontak langsung selama lebih dari dua jam;

•	 Tingkat 3 hingga 5 yang ditandai dengan 
warna kuning mengindikasikan ultra violet sinar 
matahari dengan risiko sedang yang artinya kulit 
akan terbakar dalam waktu 30 hingga 60 menit 
terpapar sinar matahari;

•	 Tingkat 6 hingga 7 yang ditandai dengan 
warna orange mengindikasikan ultra violet sinar 
matahari dengan risiko tinggi yang artinya sangat 
berbahaya untuk berada di bawah sinar matahari 
secara langsung tanpa proteksi;

•	 Tingkat 8 hingga 10 yang ditandai dengan 
warna merah mengindikasikan ultra violet sinar 
matahari dengan risiko sangat tinggi yang artinya 
kita harus menggunakan topi, baju tertutup, 
kacamata, dan SPF tinggi atau bahkan tidak keluar 
rumah sama sekali;

•	 Tingkat 11 ke atas yang ditandai dengan 
warna ungu mengindikasikan ultra violet sinar 

matahari dengan risiko ekstrem yang artinya 
sebaiknya kita tidak keluar rumah sama sekali.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Gahrani 
Chen, menjelaskan bahwa di Indonesia, waktu yang 
baik untuk berjemur adalah sebelum pukul 09.00 pagi 
atau setelah jam 15.00. Hal ini sesuai dengan gambar 
Indeks Ultra Violet Sinar Matahari pada tanggal 29 
April 2020 yang di lansir oleh Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), waktu yang baik 
untuk berjemur untuk wilayah Jakarta Bogor Depok 
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) antara pukul 
08.00 – 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dengan 
tingkat risiko rendah hingga sedang. Sedangkan, 
untuk wilayah lainnya, dalam memutuskan kapan 
waktu terbaik untuk berjemur lebih baik terlebih 
dahulu memantau data Indeks Ultra Violet Sinar 
Matahari yang di rilis BMKG setiap harinya.

Dalam masa pandemi virus Covid-19 yang 
tergolong jenis virus baru ini, alangkah baiknya 
sebagai masyarakat patuh akan himbauan 
pemerintah dan senatiasa menjaga imunitas tubuh 
agar selalu dalam keadaan prima. Namun, yang 
perlu digarisbawahi bahwa berjemur memang bagus 
untuk meningkatkan imunitas tubuh, tapi tidak 
dapat dikatakan sebagai pencegahan terinfeksinya 
virus Corona.

Mari kita menjaga jarak satu sama lain. Dan lekas 
sehat bumiku, bumimu, bumi kita semua. [Mega]

Indeks Ultra Violet Sinar Matahari
(Sumber foto: BMKG)
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ANALISIS KEJADIAN LOW LEVEL WIND SHEAR (LLWS) MENGGUNAKAN 
DATA LOW LEVEL WIND SHEAR ALERT SYSTEM (LLWAS), RADAR CUACA, 

DAN AWOS (STUDI KASUS 21 MARET 2020)
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1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
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Fenomena low level wind shear (LLWS) memiliki variasi angin yang sangat membahayakan pesawat 

khususnya pada fase take off dan landing, karena kecepatan, daya angkat, dan ketinggian pesawat akan 

berkurang secara tiba-tiba. Pada tanggal 21 Maret 2020, forecaster Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

telah menerbitkan aerodrome warning yang diikuti dua kali wind shear warning secara berurutan. Penulis 

bermaksud untuk menganalisis fenomena LLWS pada kejadian tersebut. Data yang digunakan yaitu data 

LLWAS, radar cuaca (produk CMAX, PPI (Velocity), VCUT (Velocity), dan HSHEAR), AWOS, dan data 

pendukung lainnya seperti METAR/SPECI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena LLWS terse-

but termasuk dalam jenis wet microburst dimana faktor pemicu utamanya disebabkan oleh eksistensi dari 

sel awan konvektif (Cumulonimbus) pada fase matang yang berada tepat di atas wilayah ARENA.  Pada 

fase matang, sel awan ini mempunyai arus naik (updraft) dan arus turun (downdraft) kuat dimana akan 

membentuk angin lokal kencang yang menyebar secara horizontal ke segala arah saat mencapai tanah 

(microburst). Arus downdraft kuat inilah sumber utama pemicu terbentuknya fenomena LLWS. Berbagai 

peralatan meteorologis baik LLWAS, radar cuaca, maupun AWOS terbukti mampu mendeteksi fenomena 

LLWS dengan baik. 

Kata kunci: wind shear, wet microburst, radar cuaca, AWOS, awan konvektif

ABSTRAK

ANALYSIS OF LOW LEVEL WIND SHEAR (LLWS) PHENOMENON USING 

LOW LEVEL WIND SHEAR ALERT SYSTEM (LLWAS), WEATHER RADAR, 

AND AWOS DATA (CASE STUDY MARCH 21, 2020)

The phenomenon of low level wind shear (LLWS) has calamitous wind variations in take-off and landing 

phases, because of the sudden increasing of speed, lift, and altitude of the aircraft. On March 21, 2020, 

forecaster of Soekarno-Hatta Meteorological Station had issued an aerodrome warning followed by two 

wind shear warnings respectively. The author intends to analyze the occurrence of LLWS from the inci-

dent. The data used are LLWAS, weather radar (CMAX, PPI (Velocity), VCUT (Velocity), and HSHEAR 

products), AWOS, and other supporting data namely METAR/SPECI. The results showed that LLWS was 

included in the type of wet microburst which the trigger factor was related to the existence of convective 

cloud cells (Cumulonimbus) in mature phase over the ARENA region. In the mature phase, these cloud 

cells have strong updraft and downdraft currents which will create an extremly local wind spreading in 

entire directions when it reaches the ground (microburst). This strong downdraft flow is the main source 
triggering the formation of LLWS phenomenon. Various meteorological equipment, both LLWAS, weather 

radar, and AWOS, have proven to be able detecting the occurrence of LLWS phenomenon accurately.

Keywords: wind shear, wet microburst, weather radar, AWOS, convective clouds

ABSTRACT
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1.  PENDAHULUAN

Low level wind shear (LLWS) adalah perubahan 

secara tiba-tiba dari kecepatan dan/atau arah angin 

baik secara vertikal/horizontal atau gabungan dari 

keduanya, yang terjadi pada ketinggian terendah, 

antara permukaan hingga 500 m (1600 ft) [1]. Ada 4 

sumber utama pemicu terjadinya LLWS diantaranya 

aktivitas front, thunderstorm yang berkaitan dengan 

first gust/ gust front, downdraft, dan microburst/ 
macroburst,  inversi suhu, dan obstacle (gangguan) 

[2]. Fenomena LLWS memiliki variasi angin yang 

sangat membahayakan pesawat khususnya saat 

take off dan landing [3]. Hal ini terbukti dari hasil 

analisis statistik yang dilakukan oleh Flight Safety 

Foundation Approach and Landing Accident 

Reduction (ALAR), dimana kondisi angin merugikan 

seperti low level wind shear terlibat sekitar 33% 

dari 76 kecelakaan pesawat selama approach dan 

landing selama tahun 1984-1997 [4]. Fenomena 

LLWS akan menyebabkan kecepatan, daya angkat, 

dan ketinggian pesawat berkurang secara tiba-tiba 

[5]. Ketika pesawat melintasi suatu microburst dari 

awan Cumulonimbus, mula-mula pesawat akan 

terkena downdraft dan mendapatkan headwind, 

sehingga pilot akan mengurangi energi mesin. 

Namun pada sisi lain downdraft, headwind akan 

berubah menjadi tailwind dan kecepatan udara 

di atas sayap akan hilang. Kondisi inilah yang 

menyebabkan hilangnya daya angkat, ketinggian, 

dan kecepatan pesawat. 

Baru-baru ini, Sabtu, 21 Maret 2020, forecaster 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah 

menerbitkan aerodrome warning yang diikuti 

dua kali wind shear warning secara berurutan. 

Penerbitan wind shear warning di Bandara 

Soekarno-Hatta sendiri diperoleh berdasarkan 

alert wind shear dari data low level wind shear 

alert system (LLWAS) dan hasil analisis berbagai 

alat pendukung meteorologi lainnya. Wind shear 

warning pertama memberitahukan adanya wind 

shear sebesar 15 knot yang terjadi di semua runway 

pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 23.15 UTC, 

dan diprediksi berhenti pada 22 Maret 2020 pukul 

00.00 UTC. Sedangkan wind shear warning kedua 

menginformasikan adanya fenomena microburst di 

runway 07R dan 25L dengan intensitas mencapai 

30 knot pada tanggal 21 Maret 2020  pukul 23.30 

UTC, dan diprediksi akan berakhir pada 22 Maret 

2020  pukul 00.00 UTC. Penerbitan wind shear 

warning secara berturut-turut yang diikuti oleh dua 

alert berbeda (wind shear dan microburst) dengan 

intensitas kecepatan tinggi merupakan keadaan 

yang sangat jarang terjadi di Bandara Soekarno-

Hatta. Selain itu, kondisi ini secara tidak langsung 

memperlihatkan adanya cuaca buruk yang sedang 

terjadi di Bandara dan sangat membahayakan 

penerbangan. Hal ini dibuktikan melalui penerbitan 

aerodrome warning yang bersamaan dengan wind 

shear warning pertama, dimana diperingatkan terjadi 

cuaca buruk berupa hujan ringan-sedang disertai 

kilat/petir dan angin kencang dengan kecepatan 

rata-rata 10 knot, maksimum 25 knot pada tanggal 

21 Maret 2020 pukul 23.15 UTC hingga 22 Maret 

2020 pukul 00.30  UTC.

Bertolak dari hal tersebut, peneliti tertarik 

melakukan analisis fenomena low level wind shear 

yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2020 di Bandara 

Soekarno-Hatta menggunakan data LLWAS, radar 

cuaca, dan AWOS. Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat baik dalam identifikasi maupun 
pendeteksian dini LLWS sehingga penerbitan wind 

shear warning kepada pengguna penerbangan 

dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. 

Penerbitan wind shear warning secara tepat dan 

akurat merupakan suatu kewajiban bagi seorang 

forecaster, yang mana telah diinstruksikan melalui 

PERKA BMKG No.13 Tahun 2015 sebagai upaya 

pencegahan kecelakaan penerbangan akibat 

fenomena LLWS [6].
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Gambar 1. Cakupan arena pada ketiga runway Bandara Soekarno-
Hatta

2.4. Produk HSHEAR

Produk HSHEAR digunakan untuk mendeteksi 

horizontal wind shear dengan melihat keberadaan 

dari echo HSHEAR [7].

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedua wind shear warning memberikan 

peringatan adanya wind shear sebesar 15 knot di 

semua runway (21 Maret 2020, 23.15 UTC – 22 

Maret 2020, 00.00 UTC) yang diikuti oleh fenomena 

microburst sebesar 30 knot pada runway 07R dan 

25L (21 Maret 2020, 23.30 UTC – 22 Maret 2020, 

00.00 UTC) (Gambar 2). Selain itu forecaster juga 

menjelaskan kondisi cuaca buruk yang terjadi tepat 

pada waktu tersebut melalui penerbitan aerodrome 

warning (Gambar 2). Hal ini dapat dianalisis lebih 

lanjut melalui observasi data METAR/SPECI pada 

Gambar 3.

Gambar 2. Wind shear dan aerodrome warning tanggal 21 Maret 2020

2.  Metode Penelitian

Wilayah yang dikaji pada penelitian ini adalah 

Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di provinsi 

Banten dan memiliki 3 runway (07L-25R, 07R-25L, 

dan 06-24). Gambar 1 mengilustrasikan letak dan 

arah dari ketiga runway bandara dalam cakupan 

ARENA (area note for attention), yaitu area 

sepanjang landasan yang diperluas 3 NM dari final 
approach dan 2 NM dari depature, dengan lebar 1 

NM [5]. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data wind shear warning yang diterbitkan 

oleh forecaster berdasarkan data LLWAS, data 

radar cuaca, data AWOS khususnya kondisi angin 

pada setiap lokasi penempatan sensor angin, 

dan data pendukung lain (METAR/SPECI, dan 

aerodrome warning) pada waktu kejadian (21 Maret 

2020, 23.15 UTC – 22 Maret 2020, 00.00 UTC). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif berdasarkan hasil kualitatif 

dan kuantitaif dari berbagai data yang digunakan. 

Ada 3 produk radar cuaca yang dipakai diantaranya:

2.1. Produk CMAX

Produk CMAX digunakan untuk mengidentifikasi 
keberadaan dan jenis awan saat kejadian low level 

wind shear sedang berlangsung berdasarkan nilai 

echo maksimum dari pemindaian volume radar [7].

2.2. Produk PPI (Velocity)

Produk ini digunakan untuk mengidentifikasi 
kejadian horizontal wind shear berdasarkan analisis 

gerakan target menuju atau menjauhi radar dalam 

pemindaian azimutal pada elevasi terendah (0,5°) 

[7].

2.3. Produk VCUT (Velocity)

Produk ini digunakan untuk mengidentifikasi 
keberadaan dari vertical wind shear pada masing-

masing runway berdasarkan analisis gerakan target 

dari suatu irisan vertikal pemindaian volume [7].
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Berdasarkan observasi kondisi cuaca (METAR/

SPECI) pada waktu kejadian, diketahui bahwa 

cuaca buruk mulai terjadi pada 21 Maret 2020 pukul 

23.00 UTC hingga 22 Maret 2020 pukul 00.00 UTC. 

Pada 21 Maret 2020 pukul 23.00 UTC, Bandara 

Soekarno-Hatta mengalami hujan sedang disertai 

kilat/petir (TSRA) dengan visibility 5000 M. 

Kondisi tersebut terus menurun dan mencapai 

puncaknya pada pukul 23.30 UTC, tepat saat 

peringatan fenomena microburst diterbitkan, yaitu 

terjadi hujan lebat disertai kilat/petir (+TSSHRA) 

dengan visibility secara umum hanya 1000 M. 

Setelah pukul 23.30 UTC, kondisi cuaca berangsur 

mulai membaik hingga tanggal 22 Maret 2020 pukul 

00.00 UTC. Sepanjang waktu kejadian, posisi awan 

konvektif/ Cumulonimbus (CB) dilaporkan tepat 

di atas area Bandara (CB OVER THE FIELD). 

Sedangkan kondisi angin terlihat stabil pada 

kecepatan cukup tinggi sebesar 7-10 knot, dimana 

umumnya pada waktu tersebut kecepatan angin 

hanya sekitar 3-4 knot.

Cuaca buruk yang bertepatan dengan 

peringatan fenomena wind shear dan microburst 

merupakan karakteristik dari wet microburst yaitu 

fenomena microburst yang disertai cuaca buruk 

berupa hujan intensitas lebat pada daerah yang 

dekat atau bertepatan dengan daerah microburst 

[8]. Definisi microburst sendiri yaitu downdraft kecil 

yang kuat dari awan atau badai yang membentur 

Gambar 3. Data METAR/SPECI pada tanggal 21 Maret 2020, 22.30 
UTC – 22 Maret 2020, 00.30 UTC

tanah dan menyebar ke segala arah [8]. Selain itu, 

berdasarkan analisis data observasi selama waktu 

kejadian, diketahui posisi awan CB tepat berada 

di atas area bandara. Kondisi tersebut secara 

jelas menunjukkan bahwa penyebab fenomena 

LLWS adalah thunderstorm yang berkaitan 

dengan downdraft dan microburst/ macroburst. 
Hal ini diperkuat dengan terdeteksinya fenomena 

microburst oleh salah satu peralatan meteorologis 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta yaitu low level 

wind shear alert system (LLWAS).

Untuk mengetahui kondisi angin lebih detail, 

berikut ditampilkan kondisi angin dari data AWOS 

pada setiap lokasi sensor angin (Gambar 4). 

Bandara Soekarno-Hatta memiliki 4 sensor angin di 

setiap ujung runway sebelum ada runway 3, yaitu 

ujung runway 07L, 07R, 25L, dan 25R.

Gambar 4. Grafik kondisi angin pada setiap sensor 
angin data AWOS yang terletak pada ujung runway 07L, 

07R, 25L, dan 25R

Secara umum kondisi angin pada keempat sensor 

angin menunjukkan kecepatan yang cukup tinggi 

(di atas 10 knot), dengan kecepatan maksimum 

18 knot pada runway 07L. Berdasarkan keempat 

grafik, terlihat sangat jelas adanya perbedaan 
kondisi angin sebelum, saat, dan sesudah 

kejadian. Sebelum kejadian, kecepatan angin 

cenderung kecil sekitar 5 knot, namun menjelang 

kejadian (21 Maret 2020, 23.00 UTC – 22 Maret 

2020, 00.00 UTC), kecepatan angin mengalami 
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3.1. Produk CMAX

Hasil analisis citra produk CMAX menunjukkan 

adanya  pertumbuhan  awan   konvektif   berupa 

awan CB yang menutupi hampir di seluruh wilayah 

ARENA pada waktu kejadian (21 Maret 2020, 23.00 

UTC – 22 Maret 2020, 00.00 UTC) (Gambar 5). Hal 

ini ditunjukkan dengan munculnya sederetan echo 

sel awan yang memiliki nilai reflectivity maksimum 

mencapai 55 dBZ dan tepat berada di atas wilayah 

ARENA [7]. Karakteristik intensitas sederetan echo 

sel awan tersebut secara jelas merupakan sel awan 

konvektif (> 44 dBZ) [9][10].

Pada tanggal 21 Maret 2020 mulai pukul 23.00 

UTC – 23.30 UTC, awan konvektif berada pada 

fase matang. Hal ini terlihat dari keberadaan echo 

reflectivity yang cenderung bertahan dengan 

intensitas tinggi (> 44 dBZ) dan menempati area yang 

cukup luas. Awan konvektif fase matang mempunyai 

arus naik (updraft) dan arus turun (downdraft) kuat 

yang akan membentuk angin lokal kencang yang 

menyebar secara horizontal ke segala arah saat 

mencapai tanah [2]. Arus downdraft kuat inilah 

Gambar 5. Citra produk CMAX tanggal 21 Maret 2020 pukul (a) 23.06 UTC (b) 23.14 UTC (c) 23.22 UTC (d) 23.30 UTC (e) 23.38 UTC 
(f) 23.46 UTC (g) 23.54 UTC

peningkatan secara tiba-tiba hingga 18 knot. 

Adanya peningkatan kecepatan angin secara tiba-

tiba pada elevasi terendah tersebut menunjukkan 

eksistensi fenomena low level wind shear (LLWS) 

di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dari ICAO tentang definisi LLWS yaitu 
perubahan secara tiba-tiba dari kecepatan dan/

atau arah angin baik secara vertikal/horizontal 

atau gabungan dari keduanya, yang terjadi pada 

ketinggian terendah, antara permukaan hingga 500 

m (1600 ft) [1]. Sedangkan mulai pukul 00.00 UTC, 

kecepatan angin sudah kembali menuju intensitas 

yang cukup rendah (CALM hingga 5 knot).

Selanjutnya untuk analisis kejadian secara lebih 

mendalam, berikut ditampilkan hasil dari pengolahan 

produk data radar cuaca, dimana keempat produk 

tersebut mampu mendeteksi baik fenomena wind 

shear maupun microburst. Hal ini terbukti dari 

beberapa indikator yang terlihat dari setiap produk 

radar, diantaranya berupa pertumbuhan awan 

konvektif (CMAX), perbedaan arah angin secara 

horizontal (PPI (V)) maupun vertikal (VCUT (V)), dan 

keberadaan echo horizontal wind shear (HSHEAR).
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sumber utama pemicu terbentuknya fenomena 

LLWS pada tanggal 21 Maret 2020 tersebut. Selain 

itu, pada fase matang, awan konvektif umumnya 

juga diikuti fenomena microburst dengan ciri khas 

disertai hujan lebat dan badai petir (thunderstorm) 

[2]. Sehingga tidak heran, jika pada kondisi tersebut 

forecaster telah menerbitkan dua wind shear 

warning dengan peringatan yang berbeda yaitu 

fenomena wind shear dan microburst. Selain itu, 

diketahui bahwa alat LLWAS dapat mendeteksi 

fenomena wind shear dan microburst pada tanggal 

21 Maret 2020 secara tepat dan akurat.

Pada 21 Maret 2020 pukul 23.30 UTC hingga 22 

Maret 2020 pukul 00.00 UTC, sel awan konvektif 

berangsur memasuki fase punah dan bergerak 

menjauhi runway (North West). Fase punah dari 

awan konvektif dicirikan dengan penyempitan area 

dan penururan intensitas dari echo reflectivity sel 

awan, dari 45 dBZ menjadi sekitar 30-35 dBZ. Pada 

kondisi ini, intensitas dari fenomena wind shear 

maupun microburst secara otomatis juga akan 

berkurang dan berangsur punah mengkuti proses 

disipasi dari sel awan konvektif itu sendiri.

Gambar 6. Citra produk PPI (Velocity) tanggal 21 Maret 2020 pukul (a) 23.06 UTC (b) 23.14 UTC (c) 23.22 UTC (d) 23.30 UTC (e) 23.38 UTC
(f) 23.46 UTC (g) 23.54 UTC

3.2. Produk PPI (Velocity)

Hasil analisis produk PPI (Velocity) 

memperlihatkan adanya horizontal wind shear 

yang menutupi hampir di seluruh wilayah ARENA 

sepanjang waktu kejadian (21 Maret 2020, 23.00 

UTC – 22 Maret 2020, 00.00 UTC)  (Gambar 6). Hal 

ini ditunjukkan dengan munculnya sederetan echo 

yang memiliki perbedaan arah dan/atau kecepatan 

secara horizontal di wilayah ARENA [7]. Perbedaan 

arah ditunjukkan oleh perbedaan warna dari echo 

yang muncul, dimana warna hijau mengindikasikan 

pergerakan menuju radar, sedangkan warna merah 

menjauhi radar.  

Perbedaan kecepatan ditunjukkan dengan 

perbedaan gradasi warna tersebut, yang mana 

semakin gelap memperlihatkan kecepatan yang 

semakin tinggi. Hal ini secara detail dapat dilihat 

pada cbar disebelah kanan pada gambar. Kecepatan 

maksimum echo yang terbentuk mencapai 19 m/s 

(38 knot).
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3.3. Produk VCUT (Velocity)

Hasil analisis produk VCUT (Velocity) 

mengindikasikan adanya vertical wind shear yang 

hampir menutupi seluruh wilayah ARENA di ketiga 

runway sepanjang waktu kejadian (21 Maret 2020, 

23.00 UTC – 22 Maret 2020, 00.00 UTC) (Gambar 

7, 8, dan 9). Hal ini dapat terlihat dari munculnya 

sederetan echo yang memiliki perbedaan arah dan/

atau kecepatan secara vertikal di seluruh wilayah 

ARENA [7]. 

Perbedaan arah ditunjukkan oleh perbedaan 

warna dari echo yang muncul, dimana warna 

hijau mengindikasikan pergerakan menuju 

radar, sedangkan warna merah menjauhi radar. 

Perbedaan kecepatan ditunjukkan dengan 

perbedaan gradasi warna tersebut, yang mana 

semakin gelap memperlihatkan kecepatan yang 

semakin tinggi. Hal ini secara detail dapat dilihat 

pada cbar disebelah kanan pada gambar. Kecepatan 

maksimum echo tertinggi terbentuk di runway 

07L-25R, yang mana kecepatan mencapai 17 m/s 

(34 knot) pada ketinggian 1000 M. Sedangkan pada 

runway 07R-25L dan 06-24, kecepatan maksimum 

yang terbentuk 11 m/s (22 knot).

Berdasarkan analisis, hampir di seluruh waktu 

kejadian perbedaan arah dari persebaran echo 

secara jelas membentuk pola persebaran dari 

fenomena microburst. Microburst adalah downdraft 

kecil yang kuat dari awan atau badai yang 

membentur tanah dan menyebar ke segala arah [8]. 

Microburst pada radar ditandai dengan munculnya 

pola echo antara 2 couplet yang memperlihatkan 

pola divergen (mendekati radar/inbound dan sisi 

lain menjauhi radar/outbound) [11]. Pada 21 Maret 

2020 mulai pukul 23.00 UTC, pola microburst sudah 

terlihat, namun masih belum tepat di atas runway, 

sehingga wajar jika LLWAS masih belum mendeteksi 

keberadan fenomena ini. Pola microburst tepat 

memasuki wilayah runway mulai pukul 23.14 UTC 

dan bergerak menjauhi runway hingga tanggal 22 

Maret 2020 pukul 00.00 UTC. Hal ini sangat sesuai  

dengan peringatan microburst yang diterbitkan oleh 

forecaster berdasarkan LLWAS. Pada 22 Maret 2020 

pukul 00.00 UTC, pola microburst terlihat hampir 

memudar yang artinya fenomena microburst juga 

hampir punah. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil 

analisis dari citra produk CMAX, dimana pada 22 

Maret 2020 pukul 00.00 UTC, awan konvektif sudah 

memasuki fase disipasi sehingga baik fenomena 

wind shear maupun microburst juga hampir punah.

Gambar 7. Citra produk VCUT (Velocity) runway 07R-25L tanggal 21 Maret 2020 pukul (a) 23.06 UTC 

(b) 23.14 UTC (c) 23.22 UTC (d) 23.30 UTC (e) 23.38 UTC (f) 23.46 UTC (g) 23.54 UTC
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Vertical cut pada ketiga runway memperlihatkan 

intensitas vertical wind shear yang sangat tinggi 

pada awal kejadian (21 Maret 2020 pukul 23.00 – 

23.38 UTC). Setelah pukul 23.38 UTC, intensitas 

vertical wind shear berangsur berkurang dan 

memasuki fase punah pada 22 Maret 2020 pukul 

00.00 UTC. Hal ini juga sesuai dengan hasil analisis 

dari citra produk sebelumnya yaitu CMAX dan PPI 

(Velocity).

Gambar 8. Citra produk VCUT (Velocity) runway 07L-25R tanggal 21 Maret 2020 pukul (a) 23.06 UTC 

(b) 23.14 UTC (c) 23.22 UTC (d) 23.30 UTC (e) 23.38 UTC (f) 23.46 UTC (g) 23.54 UTC

Gambar 9. Citra produk VCUT (Velocity) runway 06-24 tanggal 21 Maret 2020 pukul (a) 23.06 UTC (b) 23.14 UTC (c) 23.22 UTC (d) 23.30 UTC 
(e) 23.38 UTC (f) 23.46 UTC (g) 23.54 UTC

3.4. Produk HSHEAR

Hasil analisis produk HSHEAR juga 

mengindikasikan adanya horizontal wind shear yang 

terjadi di seluruh wilayah ARENA sepanjang waktu 

kejadian (21 Maret 2020, 23.00 UTC – 22 Maret 

2020, 00.00 UTC)  (Gambar 10). Hal ini ditunjukkan 

dengan munculnya sederetan echo HSHEAR yang 

memiliki kecepatan maksimum mencapai 14,0 

m/s/km (24,0 knot/km) di sebagian besar wilayah 
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Gambar 10. Citra produk HSHEAR tanggal 21 Maret 2020 pukul (a) 23.06 UTC (b) 23.14 UTC (c) 23.22 UTC 

(d) 23.30 UTC (e) 23.38 UTC (f) 23.46 UTC (g) 23.54 UTC

ARENA [7]. Berdasarkan analisis citra HSHEAR, 

intensitas horizontal wind shear yang sangat tinggi 

terbentuk pada awal waktu kejadian (21 Maret 

2020 pukul 23.00 – 23.38 UTC). Hal ini juga sesuai 

dengan hasil analisis dari citra-citra sebelumnya. 

Pada 21 Maret 2020 mulai pukul 23.38 hingga 22 

Maret 2020 pukul 00.00 UTC, intensitas horizontal 

wind shear berangsur turun dan memasuki fase 

punah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa fenomena low level wind 

shear pada tanggal 21 Maret 2020 termasuk dalam 

jenis wet microburst, yang mana kejadiannya selalu 

disertai dengan cuaca buruk berupa hujan lebat 

dan badai petir (thunderstorm). Sehingga sangat 

wajar, pada saat kejadian, forecaster menerbitkan 

wind shear maupun aerodrome warning secara 

bersamaan. Pola microburst bahkan terlihat sangat 

jelas di sepanjang waktu kejadian khusunya 

berdasarkan analisis citra produk PPI (Velocity).

Faktor pemicu fenomena LLWS disebabkan oleh 

eksistensi dari sel awan konvektif (Cumulonimbus) 

pada fase matang di wilayah ARENA. Pada fase 

matang, sel awan ini mempunyai arus naik (updraft) 

dan arus turun (downdraft) kuat dimana akan 

membentuk angin lokal kencang yang menyebar 

secara horizontal ke segala arah saat mencapai 

tanah. Arus downdraft kuat inilah sumber utama 

pemicu terbentuknya fenomena LLWS pada tanggal  

21 Maret 2020. Keberadaan dari sel awan konvektif 

tersebut tidak hanya terdeteksi oleh data radar 

cuaca, tetapi juga data lainnya (AWOS, METAR/

SPECI), yang mana posisinya tepat di atas wilayah 

ARENA (CB OVER THE FIELD) sepanjang waktu 

kejadian.
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Forecaster telah menerbitkan wind shear 

dan aerodrome warning pada tanggal 21 Maret 

2020 dengan sangat tepat dan akurat. Baik 

LLWAS, radar cuaca, maupun AWOS mampu 

mendeteksi fenomena ini dengan baik, LLWAS 

melalui penerbitan wind shear alert dan microburst 

alert, AWOS berdasarkan pendeteksian fluktuasi 
perkembangan kondisi angin dan radar cuaca 

melalui hasil analisis dan interpretasi dari masing-

masing produk yang telah diolah.
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Variasi angin dan suhu dapat memberikan efek signifikan dalam mempengaruhi perubahan dan penyeb-

aran dalam jarak jauh gelombang suara. vertical wind shear dapat menyebabkan downwind dan upwind. 

hodograph dapat menghitung nilai vertical wind shear pada pukul 12 UTC bernilai 6 m/s yang menyebab-

kan pergerakan naik massa udara serta vertical velocity (dp/dt) dapat menghitung kecepatan pergerakan 
di suatu tempat mewakili vertical wind shear dapat mengukur downwind atau upwind, kemudian nilai 

CAPE rendah 656 J/kg diiringi dengan nilai CAP moderate 3,4 yang tidak cukup energi untuk pengangka-

tan serta analisis medan geopotensial yang menunjukan nilai energi yang dibutuhkan untuk mengangkat 

satuan unit massa udara.

Kata Kunci: angin, suhu, inversi

ABSTRAK

STUDY OF ATMOSPHERE CONDITIONS DUE TO INVERSIONS 

EXIST ON JABODETABEK AREA 

(CASE STUDY APRIL 10, 2020)

1. Pendahuluan

Pada tanggal 11 April 2020 dini hari  tepatnya 

sekitar pukul 02.19 WIB terjadi suara gemuruh 

misterius yang sumber suara sulit untuk dideteksi, 

pada beberapa waktu sebelum itu, terjadi erupsi 

gunung anak Krakatau. Beberapa ada yang 

meyakini bahwa sumber suara tersebut berasal 

dari letusan anak gunung Krakatau, beberapa saksi 

menyebutkan bahwa dekat letusan Gunung anak 

Krakatau tidak terdengar bunyi yang menyerupai 

suara gemuruh.[1] 

Fenomena seperti ini ada yang menyebutkan 

sebagai Sound Tunnel Effect dan ada yang 

menyebut sebagai Earth Hum atau lebih tepatnya 

disebut sebagai microseism yang dihasilkan oleh 

angin secara umum, yang bergerak dari permukaan 

(disebut juga sebagai gelombang gravitasi samudra, 

dengan angin yang menghasilkan namun gravitasi 

yang membuat penyebaran) memiliki periode antara 

1 hingga 30 detik dan frequensi tinggi, berkisar 

antara 50 milihertz hingga 1 hertz [3]. Pada tulisan 

ini penulis tidak membahas tentang gelombang 

suara atau gelombang gravitasi namun hanya 

dibatasi dengan membahas fenomena inversi suhu 

dan angin yang bisa mempengaruhi suara.

Angin dan variasi suhu dapat membelokkan 

gelombang suara dan dapat mempengaruhi 

perubahan level suara. Efek yang paling signifikan 
dapat mempengaruhi penyebaran jarak jauh suara 

bising terutama melalui variasi dalam kondisi 

atmosfer terutama angin dan gradient suhu/

temperatur. Kecepatan angin yang lebih tinggi 

diatas permukaan dibandingkan dengan di lapisan 

pemukaan dapat menciptakan gradien kecepatan 

angin yang cenderung membelokkan gelombang 

suara dengan jarak yang lebih jauh, angin tidak 

sama pada setiap ketinggian. Kecepatan angin 

meningkat terhadap ketinggian dan juga downwind 

yang dikombinasi dengan ketinggian dan gelombang 

suara akan direfraksi menuju permukaan tanah, 

semakin kuat angin semakin jauh efek tersebut.
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Kecepatan suara bergantung pada temperatur. 

Temperature konstan terhadap ketinggian 

tidak menghasilkan efek pada transmisi suara 

namun gradien temperatur dapat menghasilkan 

pembelokan gelombang yang serupa dengan 

gradient angin. Temperatur udara normalnya lebih 

dingin dibandingkan dipermukaan dan semakin 

jenuh udara diatas cenderung membelokan 

gelombang suara keatas sebaliknya pada inversi 

suhu/temperatur udara hangat diatas permukaan 

membelokan gelombang suara kebawah menuju 

permukaan bumi. 

Inversi suhu terdapat beberapa kriteria seperti 

Inversi Radiasi (Radiation Inversion) yaitu inversi 

yang terjadi di dekat permukaan bumi, terjadi 

karena permukaan bumi mengeluarkan banyak 

sinaran pada malam hari sehingga suhu di dekat 

permukaan bumi lebih rendah dari suhu di atasnya. 

[3]

Pada level bawah veering wind (perputaran 

searah jarum jam berdasarkan ketinggian) 

mewakili adveksi udara hangat atau tak stabil dan 

peningkatan pergerakan ke atas vertical velocity. 

Gambar 1. Sumber [7]

Gambar 3. Sumber [5]

Gambar 2. Sumber [5]

Sebaliknya backing wind dikaitkan dengan adveksi 

udara dingin atmosfer stabil dan peningkatan 

subsidensi udara. proyeksi ujung vektor angin 

termal membentuk garis spiral yang disebut Spiral 

Ekman. Bila bentuk spiral sangat lengkung dalam 

lapisan tersebut udara bergolak-galik besar. Angin 

termal dikenal juga dengan vertical wind shear. [4]

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah di pulau Jawa dan 

selat sunda tepatnya posisi Gunung Anak Krakatau 

(gambar 4) kemudian di situs pengamatan Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta.

Gambar 4. Sumber google Earth.apk

Data yang digunakan adalah data analisis 

skala sinoptic (>2000km) untuk medan analisis 

geopotensial, data geopotensial yang merupakan 

jumlah dari usaha atau kerja yang harus dilakukan 

untuk melawan gravitasi untuk mengangkat suatu 

unit massa pada lokasi itu dari MSL, hal ini berarti 

membutuhkan mekanisme seperti konvektif pada 

siang hari atau vertical wind shear yang besar 

untuk mengangkat satuan unit massa dan vertical 

velocity yang diambil dari NOAA NCEP/NCAR 
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Tabel 1. CAP

Gambar 5. Hodograph vertical wind shear 10 April 2020 12 UTC

Gambar 6. Skew T-LogP 10 April 2020 12 UTC

Gambar 7. Geopotensial 925 hPa 18 UTC

pada jam 18.00 UTC lapisan 925 hPa atau 3000 

feet untuk melihat stabilitas dan inversi serta 

angin. Kemudian data Radiosounde jam 12.00 

UTC untuk melihat data udara atas labilitas udara 

yang dapat menghasilkan awan konvektif setelah 

fase dissipating stage menghasilkan hujan sebagai 

cold pool dapat memperkuat pendinginan dilapisan 

permukaan bumi kemudian memperkuat inversi 

suhu serta data radar Doppler Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta.

Inversi suhu (umumnya disebut sebagai CAP 

atau lid) sering muncul di bawah level of free 

convection (level of free convection adalah paras 

yang memungkinkan golakan dapat berlangsung 

terus apabila mendapat energi tertentu), mekanisme 

pemicu yang dapat-cukup untuk membangkitkan 

pergerakan untuk melawan convective inhibition 

yang muncul pada inversi untuk pergerakakan 

mencapai level of free convection seperti dalam 

kasus panas permukaan tak cukup untuk melawan 

convective inhibition. Dalam hal ini inversi berperan 

sebagai pedang bermata dua yang dapat memacu 

pergerakan parcel keatas menjadi awan atau 

sebagai penghambat pertumbuhan awan hal ini 

dapat di jumpai pada banyak kasus nilai inversi atau 

CAP yang besar dapat memungkinkan tumbuhnya 

awan konvektif. [2]

3. Hasil dan Pembahasan

Pada kasus kejadian tanggal 10 April 2020 

dengan menggunanakan analisis radiosounde 

terlihat pada lapisan bawah terjadi inversi radiasi 

pada ketinggian 186 m nilai CAP sebesar 3.4 

yang berarti sedang kemudian nilai CAPE 656 J/

kg. kemudian nilai vertical wind shear 6 m/s yang 

cukup kuat hingga terbentuk awan konvektif dan 

menghasilkan lightning dan hujan pada tanggal 10 

April 2020.

Analisis medan geopotensial pada pukul 

18 UTC menunjukan nilai yang sangat besar 

di wilayah sekitar selat sunda. Di wilayah 

Jabodetabek menunjukan nilai 798-800 J/kg, hal ini 

mengindikasikan diperlukan suatu usaha sebesar 

nilai tersebut untuk mengangkat satu satuan unit 

massa udara dari MSL ke lapisan 925 hPa



35Vol 3 No 5 2020 ISSN 2684-7299

Analisis medan angin Vertical Velocity 

memperlihatkan bahwa nilai negatif dari wilayah 

Jawa Tengah hingga menuju wilayah Jawa Barat 

kemudian nilainya posisif di wilayah Selat Sunda, 

nilai negatif mengindikasikan pergerakan udara 

naik.

Gambar 8. Vertical Velocity 925 hPa 18 UTC Gambar 11. Data VAD 18.34 UTC

Gambar 12. Data CMAX 18.34 UTC

Gambar 9. Data penakar hujan AWOS 25L

Gambar 10. Data Suhu dan titik embun AWOS 25L
Untuk data suhu (Gambar 10) setelah hujan 

(Gambar 9) dan sebelum hujan tak nampak 

adanya perbedaan yang signifikan, hal ini dapat 
dikatakan bahwa presipitasi atau endapan yang 

jatuh tidak mempengaruhi suhu dipermukaan bumi 

berdasarkan data AWOS sensor 25L.

Berdasarkan data radar Doppler column 

maximum (CMAX-Gambar 12) pada pukul 18.34 

UTC awan konvektif sudah sepenuhnya punah 

dan angin vertikal secara gradual menurun dekat 

pemukaan tanah (VAD-Gambar 11) .

4. Kesimpulan

Analisis skala messo dengan menggunakan 

data radiosounding dapat mewakili analisis kondisi 

atmosfer yang cocok untuk inversi suhu pengaruh 

radiasi (radiation inversion) namun analisis skala 

sinoptic dengan menggunakan rajahan medan 

analisis geopotensial dan vertical velocity tidak 

mendukung dalam menjelaskan sifat labilitas pada 

tempat dan gradien angin, hal ini mungkin karena 

perbedaan ketinggian antara posisi inversi radiasi 

pada ketinggian 186 meter dan lapisan 925 hPa  

pada 3000 feet atau 1000 meter.

5. Saran

perlunya data pengolahan analisis tingkat lanjut 

untuk data geopotensial dan vertical velocity dengan 

menggunakan WRF dengan domain analisis yang 

lebih kecil untuk melihat peran skala messo pada 

kondisi tersebut.   
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