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“EKSISTENSI“

Perjuangan merupakan suatu jalan yang 

akan selalu ditempuh dalam mendapatkan 

suatu nilai. Dalam mencari kemerdekaan, 

para pejuang menempuh jalan peperangan 

dimedan perang dengan mengangkat 

senjata, Sutomo atau yang lebih dikenal 

dengan Bung Tomo memperjuangkan 

kemerdekaan melawan belanda di medan 

perang  dengan senjata dan juga pena, 

melalui dunia jurnalistik sebagai wartawan 

freelancer Bung Tomo memberikan tulisan-

tulisan kritis yang membangun sebagai jalan 

tempuh memperjuangkan nilai besar. 

Melalui sarana buletin Metar, kami 

menunjukan suatu nilai perjuangan 

dalam mencari eksistensi kami sebagai 

Meteorologist dan Technician meteorologist 

melalui tulisan ilmiah yang objektif dan 

juga informasi seputar meteorologi dan 

instrumentasi yang bernilai, guna menambah 

wawasan pembaca.

Selamat menikmati…. 



ii

DAFTAR ISI

PRAKIRAAN CUACA BULAN JUNI 2020

Salah satu parameter cuaca yang mempengaruhi 
take-off dan landing adalah arah dan ............... [3]

AERONEWS

AEROTECH

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

dilewati garis khatulistiwa. Hal ini.................... [26]

Automatic Weather Observation System (AWOS) 

merupakan salah satu peralatan......................[30]

Kondisi cuaca yang terjadi di Indonesia dipengaruhi 
oleh sirkulasi angin umum global.....................[10] 30

18

PROFIL PARAMETER CUACA DAN  AERODROME 

CLIMATOLOGICAL SUMMARY STASIUN METEOROLOGI 

SOEKARNO-HATTA

AEROWATCH 3

AEROSEARCH

AEROCOM

32

UJI KORELATIF ANOMALI SUHU PERMUKAAN LAUT DENGAN 

WAKTU HIDUP AWAN KONVEKTIF DAN KAITANNYA DENGAN 

PENGARUH ENSO DI WILAYAH BANDARA SOEKARNO-HATTA

26

Awan konvektif pada hakikatnya adalah awan yang 

perlu diwaspadai karena dampaknya yang dapat 

membahayakan.............................................[32]

MENGENAL LEBIH JAUH TENTANG SIKLON TROPIS, PENYEBAB 

CUACA EKSTREM

Tangerang – Kamis, 21 Mei 2020, BMKG melalui 

Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC)......... [18]

TEKNOLOGI SOLARCELL

PROGRESS PEMBANGUNAN AWOS RUNWAY 3

SOUNDING

Pengertian Sounding berdasarkan lembaga khusus 

PBB yang mengatur tentang Meteorologi......... [24]



3Vol 3 No 6 2020 ISSN 2684-7299

PROFIL PARAMETER CUACA DAN

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

S
1.  ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

alah 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 dan efisien. Oleh karena itu, Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta memberikan infomasi 

profil arah dan kecepatan angin bulan Mei 2020 
serta Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

bulan Juni sebagai pendukung kegiatan take-

off dan landing di Bandara Soekarno-Hatta. Pada 

gambar profil arah dan kecepatan angin, terlihat 
arah angin bulan Mei 2020 didominasi dari arah 

Timur, Selatan, dan Barat Daya dengan kecepatan 

bervariasi antara 1 – 17 knot. Berdasarkan data 

tersebut masih 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 Mei yakni antara 1 – 4 knot dengan 

presentase sebesar 44%, sedangkan untuk 

kecepatan angin maksimum berkisar antara 11 – 

17 knot hampir terjadi di berbagai arah mulai dari 

Timur Laut – Timur dan arah Barat Daya – Barat Laut 

namun dengan presentase yang kecil yakni 3.6%.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Mei 2020

Selain profil angin bulanan, terdapat pula 
Aerodrome Climatological Summary (ACS) yang 

menunjukkan kondisi angin bulan Juni selama 10 

tahun (2010 – 2019). Pada gambar ACS arah dan 

kecepatan angin terlihat bahwa angin didominasi 

dari arah Timur Laut dan Selatan. Kecepatan angin 

dari arah Timur Laut didominasi antara 7 – 11 

knot dengan persentase sebesar 12%. Sedangkan, 

kecepatan angin dari arah Selatan didominasi 

antara 1 – 7 knot dengan persentase sebesar 18%. 

Kecepatan angin umumnya bervariasi antara 4 – 11 

knot. Hal ini menunjukkan bahwa angin timuran 

sudah mulai mendominasi dan siap menyambut 

musim kemarau. Selain itu, berdasarkan Gambar 
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juni periode 2010 - 
2019

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan April 2020

Gambar ACS Visibility Bulan Juni periode 2010 - 2019

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) merupakan salah satu 
parameter cuaca yang penting dalam kegiatan 

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 Mei 2020 bernilai > 5 km dengan 

rata-rata visibility maksimum sebesar 9.9 km 

yang terjadi pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB, 

kemudian menurun pada malam hingga pagi hari 

akibat udara kabur (kabut) atau presipitasi. Visibility 
minimum pada bulan Mei tercatat dengan nilai 2.5 

km pada tanggal 3 dan 12 Mei 2020. Berikut adalah 

profil visibility harian selama bulan Mei 2020.

3. CURAH HUJAN

Curah hujan 1 (satu) millimeter dalam pengertian 

BMKG adalah dalam luasan satu meter persegi pada 

tempat yang datar tertampung air setinggi satu 

millimeter atau tertampung air sebanyak satu liter. 

Profil curah hujan pada bulan Mei 2020 menunjukkan  
jumlah curah hujan sebesar 90.1 mm, jumlah ini 

jauh lebih kecil dari rata-rata curah hujan bulan 

Mei selama 10 tahun terakhir (2010-2019) yang 

di bawah juga perlu diwaspadai adanya angin 

dengan arah tegak lurus landasan (crosswind) 

dengan persentase kejadian sebesar 8%  pada 

bulan Juni. Informasi ACS ini sangat penting 

untuk memprakirakan arah dan kecepatan 

angin dominan sehingga kegiatan operasional 

penerbangan dapat berjalan secara optimal.

Selain profil cuaca, terdapat pula Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) yang memberikan 

informasi terkait kondisi visibility pada bulan Juni 

selama 10 tahun (2010 – 2020). Informasi ini 

berguna untuk memberikan gambaran keadaan 

visibility pada bulan Juni mendatang. Berdasarkan 

Gambar berikut, nilai ACS visibility bulan Juni di 

wilayah bandara Soekarno –Hatta memiliki rata-

rata sekitar 6.8 km dengan nilai maksimum 14 km 

pada tahun 2011 dan 2012 serta nilai minimum 

sebesar 500 meter pada tahun 2010. 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 Juni 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.
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Gambar Grafik Curah Hujan Bulan Mei 2020 dan ACS Bulan Juni 
periode 2010-2019

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 

Mei 2020 sebesar 28.5°C. Kondisi ini memiliki 

kecenderungan meningkat pada siang hari dan 

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan  Mei 2020

mencapai maksimum pada pukul 12.00 – 14.00 

WIB. Temperatur maksimum pada bulan Mei 2020 

mencapai 35.0°C pada tanggal 25 Mei 2020 dan 

minimum sebesar 23.4°C pada tanggal 27 Mei 2020.

mencapai 315.6 mm. Distribusi curah hujan bulan 

Mei 2020 pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 

12.1 mm, kemudian dasarian II meningkat sebesar 

70.8 mm, dan mulai berkurang pada dasarian III 

dengan jumlah curah hujan sebesar 7.2 mm.  

Data curah hujan bulan Mei berikut disandingkan 

dengan data Aerodrome Climatological Summary 

(ACS) bulan Juni selama 10 tahun terakhir (2010 

– 2019). Nilai jumlah rata-rata curah hujan ACS 

bulan Juni jauh lebih kecil dibandingkan ACS pada 

bulan Mei, dimana jumlah rata-rata curah hujan 

bulan Juni selama 10 tahun terakhir sebesar 96.5 

mm sedangkan pada bulan Mei sebesar 315.6 mm. 

Curah hujan maksimum pada bulan Juni sebesar 

148.1 mm pada dasarian II tahun 2017. Hal ini 

dikarenakan bulan Mei merupakan periode musim 

transisi atau pancaroba, sedangkan bulan Juni 

merupakan periode musim kemarau. Grafik sebaran 
curah hujan pada bulan Mei 2020 dan curah hujan 

bulan Juni 10 tahun terakhir disajikan pada gambar 

berikut.

Bagi maskapai penerbangan sebagai salah 

satu pengguna jasa meteorologi, penting untuk 

mengetahui kondisi umum temperatur udara. Berikut 

kami sajikan Aerodrome Climatological Summary 

(ACS) temperatur udara bulan Juni selama 10 tahun 

terakhir di bandara Soekarno-Hatta. Informasi ini 

berguna untuk mengetahui gambaran keadaan 

temperatur udara pada bulan Juni mendatang. 

Berdasarkan gambar berikut, terlihat data rata-rata 

temperatur udara di Bandara Soekarno-Hatta pada 

bulan Juni sebesar 27.9°C, dengan nilai maksimum 

mencapai 35.3°C di tahun 2016, serta temperatur 

minimum mencapai 20.8°C di tahun 2010.

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Juni periode 2010 – 2019
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Gambar Profil Tekanan Udara Bulan Mei 2020

    Gambar ACS Tekanan Udara Bulan Juni periode 2010 - 2019

Gambar Profil Kelembapan Udara Bulan Mei 2020

5. TEKANAN UDARA

Tekanan udara merupakan salah satu parameter 

cuaca yang dibutuhkan dalam kegaiatan 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 Mei 2020 
menunjukkan rata-rata tekanan udara sebesar 

1009.7 mb. Tekanan udara maksimum sebesar 

1013.9 mb terjadi pada tanggal 31 Mei 2020, 

sedangkan tekanan udara minimum sebesar 1004.9 

mb terjadi pada tanggal 16 dan 17 Mei 2020. 6. KELEMBAPAN UDARA

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

sebesar 79%. Nilai kelembapan udara maksimum 

sebesar 97% yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2020, 

sedangkan kelembapan udara minimum sebesar 

45% yang terjadi pada tanggal 23 Mei 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 Mei 2020, rata-rata temperatur 

udara lebih tinggi dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya, menyebabkan rata-rata kelembapan 

menjadi lebih rendah dari bulan sebelumnya. Berikut 

adalah profil kelembapan udara bulan Mei 2020.
Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

parameter tekanan udara pada bulan Juni dalam 10 

tahun terakhir (2010 – 2019) memperlihatkan rata-

rata tekanan udara sebesar 1010.0 mb, dengan 

nilai tekanan maksimum mencapai 1016.3 mb pada 

tahun 2015, serta tekanan minimum mencapai 

1003.4 mb 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 

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 Bulan Juni 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 Mei 2020.

Nilai kelembapan udara menunjukkan seberapa 

banyak kandungan uap air yang ada dalam parsel 

udara di wilayah tersebut. Kondisi kelembapan 

udara juga banyak dipengaruhi oleh terjadinya 

presipitasi ataupun monsun yang aktif melintasi 

wilayah tersebut. Pada Gambar berikut, terlihat nilai 

Aerodrome Climatological Summary (ACS) untuk 

parameter kelembapan udara bulan Juni selama 

10 tahun terakhir yang menunjukkan nilai rata-

rata kelembapan udara sebesar 77.9%, kemudian 

nilai maksimum mencapai 99% pada tahun 2013. 

Untuk nilai minimum kelembapan udara mencapai 
40% pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan rata-

rata kelembaban udara pada bulan Juni selama 10 

tahun terakhir, menunjukkan bahwa pada bulan 

Juni monsun Asia yang melewati wilayah Indonesia 

melemah dan mulai menguatnya monsun Australia. 

Namun, kita harus tetap waspada terhadap adanya 

hujan lebat dan angin kencang yang bisa terjadi 

dimusim kemarau.

Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan keadaan 

cuaca yang mendominasi adalah udara kabur (HZ), 

Jumlah hari hujan pada bulan Mei 2020 sebanyak 

14 hari hujan dengan total curah hujan sebesar 

90.1 mm. Kondisi cuaca signifikan berupa hujan 
baik disertai petir atau tidak dominan terjadi pada 

saat siang-malam hari. Hal ini berkaitan dengan 

masih berlangsungnya periode musim peralihan/

pancaroba, dimana hujan lokal dan cuaca ekstrem 

terjadi akibat adanya pemanasan konveksi.

(Umi&Tia)
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan Mei 2020

TGL
PAGI HARI

(06.00-11.00 WIB)
(23 – 04 UTC)

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)

(05 – 10 UTC)

MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)

(11 – 16 UTC)

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)

(17 – 22 UTC)

RAIN 
(mm)

1 HZ - - HZ 2.0

2 -RA - - HZ 0.7

3 -RA - - HZ 1.0

4 -RA -RA HZ HZ 6.0

5 - - -RA HZ 1.2

6 HZ - - HZ 0

7a HZ - - HZ 0

8 HZ - - HZ 0.4

9 -RA - HZ HZ 0.8

10 HZ VCRA HZ HZ 0

11 HZ - VCTS - 0

12 HZ - TSRA TSRA 34.5

13 BR -RA VCTS HZ 3.0

14 HZ - - HZ 0

15 HZ - - HZ 0

16 HZ - - - 0

17 HZ - -RA HZ 0.2

18 HZ RA -RA BR 17.7

19 BR - - - 0

20 - - RA HZ 15.4

21 HZ - - HZ 0

22 HZ - -RA - 3.6

23 - - - - 0

24 - - - - 0

25 - VCRA HZ HZ 0

26 HZ VCRA HZ HZ 0

27 HZ VCRA HZ HZ 0

28 HZ - -RA -TSRA 3.6

29 HZ - - HZ 0

30 - - HZ HZ 0

31 HZ TS TS HZ 0
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PRAKIRA AN CUACA BULAN JUNI 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 naiknya atau 

memanasnya suhu udara permukaan laut (SPL) 

dari kondisi normalnya di sepanjang garis Ekuator 

Samudera Hindia, khususnya di sebelah selatan 

India yang diiringi dengan menurunnya nilai suhu 

permukaan laut di bawah ambang normalnya pada 

wilayah perairan Indonesia di wilayah Pantai Barat 

Sumatera. Pada keadaan normal ditandai dengan 

adanya nilai suhu udara permukaan laut di sebelah 

Barat Samudra Hindia mengalami pendinginan 

sedangkan suhu udara permukaan laut yang 

lebih hangat berada di bagian Timur Samudra 

Hindia, serta dalam kondisi normal dapat ditandai 

dengan distribusi suhu udara permukaan laut yang 

cukup merata di sekitar garis Khatulistiwa.  Hasil 

perhitungan perbedaan nilai (selisih) antara anomali 

suhu muka laut di bagian Barat dan bagian Timur 

Samudera Hindia ini dikenal sebagai IOD (Indian 

Ocean Dipole). 

IOD memiliki tiga fase yakni IOD bernilai Positif, 

IOD bernilai Negatif, dan IOD bernilai Netral. 

Fase IOD bernilai positif (+) terjadi pada 

saat tekanan udara permukaan di atas wilayah 

Barat Sumatera relatif bertekanan lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah Timur Afrika yang 

bertekanan lebih rendah, sehingga udara mengalir 

dari bagian Barat Sumatera dan Jawa ke bagian 
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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 

Gambar Skema IOD bernilai Positif 
(sumber : BOM Australia)

awan hujan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. 

Dalam hubungannya dengan pola curah hujan yang 

akan terjadi maka fase IOD Positif (+) umumnya 

berhubungan dengan berkurangnya intensitas 

curah hujan di bagian barat Benua Maritim 

Indonesia seperti Sumatera dan Jawa, sebaliknya 

pada fase IOD Negatif (-) berhubungan dengan 

bertambahnya intensitas curah hujan di bagian 

Barat Benua Maritim Indonesia.

Gambar Skema IOD bernilai Negatif 
(sumber : BOM Australia)

Pada Fase IOD bernilai netral maka uap air dari 

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 Netral 
(sumber : BOM Australia)

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan 

oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia) 

menunjukkan IOD saat ini masih bernilai netral. Nilai 

IOD terbaru pada minggu terakhir tanggal 10 Mei 
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2020 sebesar + 0.3 °C. Pandangan dari beberapa 

model menunjukkan nilai IOD cenderung menjadi 

negatif (-) selama beberapa bulan ke depan, 

dengan 4 dari 6 model melebihi nilai ambang IOD 

negatif (-) dari Bulan Juli. 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 nilai variasi prakiraan 

nilai IOD dari beberapa Model tersebut harus 

diperhatikan dalam menentukan nilai prakiraan 

IOD untuk bulan – bulan mendatang setelah Bulan 

Juni. 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 

Juni 2020 menunjukkan nilai rata-rata dari ke-6 

Model tersebut menunjukkan kecenderungan IOD 

bersifat Netral karena rata-rata 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 Juni 

ini dan akan berkecenderungan menghasilkan nilai 

IOD negatif (-) pada Bulan Juli mendatang. 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 Juni 2020 di bawah ini berdasarkan ke-

6  model Internasional tersebut menunjukkan nilai 

perkiraan rata-rata IOD untuk setiap model tersebut 

yang telah disurvei untuk bulan kalender yang dipilih 

dengan mengandung arti yaitu jika sebagian besar 

model mendekati atau melebihi garis putus-putus 

biru, maka terdapat indikasi peningkatan terjadinya 

IOD bernilai negatif (-) sedangkan jika sebagian 

besar model internasional tersebut  mendekati atau 

melampaui garis putus-putus merah, maka terdapat 

indikasi peningkatan pada nilai indeks IOD bernilai 

positif (+).

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

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 kaki 

selama periode akhir bulan Mei 2020 di sebagian 

besar wilayah perairan bagian Utara Garis 
Khatulistiwa Indonesia bagian Barat Pulau Sumatera 

dan bagian Barat Pulau Kalimantan menunjukkan 

telah adanya beberapa gangguan Sistem Tekanan 

Rendah (Low Pressure Area) dan di Belahan Bumi 

Selatan yaitu di Benua Australia telah  menunjukkan 

adanya Sistem Tekanan Tinggi (High Pressure) 

sehingga menyebabkan aliran massa udara dingin 

yang berasal dari Belahan Bumi Selatan Benua 

Australia mulai dapat bergerak melintasi garis 

Khatulistiwa menuju lokasi gangguan Sistem 

Tekanan Rendah yang terdapat di Belahan Bumi 

Utara Perairan Barat Pulau Sumatera dan Pulau 
Kalimantan. Hal ini menunjukkan pada Bulan Juni 

diprakirakan telah terdapatnya pola aktifitas Angin 
Timuran yang berasal dari Benua Australia tersebut 

yang umumnya identik dengan pola angin regional 

menandakan terjadinya periode Musim Kemarau di 

sebagian besar wilayah Indonesia Bagian Selatan 

Garis Khatulistiwa termasuk Pulau Jawa. Keadaan 

ini bersesuaian secara umum dengan pola angin 

regional Monsun Australia musim dingin yang secara 

umum terjadi pada periode Bulan Juni, Juli dan 

Agustus. Dengan kondisi ini maka prakiraan cuaca 

selama Bulan Juni 2020 berdasarkan pada analisa 

pola umum angin regional diprakirakan yaitu mulai 

berkurangnya awan – awan penghasil hujan di sekitar 

Pulau Jawa karena pada Bulan Juni diprakirakan 

telah menunjukkan pola Angin Monsun regional 

yang bersifat Angin Timuran bersesuaian dengan 

terjadinya musim kemarau di sebagian besar wilayah 

monsun yaitu Pulau Jawa. Keadaan ini diperkuat 
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oleh telah munculnya beberapa gangguan Sistem 

Tekanan Rendah (Low Pressure Area) di Belahan 

Bumi Utara Perairan Barat Daya Pulau Sumatera dan 
Pulau Kalimantan selama periode akhir bulan Mei 

2020. Dengan kondisi model prakiraan rata – rata 

nilai IOD selama bulan Juni yang bersifat Netral dan 

bersesuaian dengan mulai terbentuknya pola angin 

regional timuran yang secara umum bersesuaian 

dengan terjadinya musim kemarau di sebagian 

besar wilayah Monsun Belahan Bumi Bagian Selatan 

garis Khatulistiwa maka prakiraan cuaca pada Bulan 

Juni 2020 secara umum di sebagian besar wilayah 

Pulau Jawa termasuk wilayah Jabodetabek dan 

khususnya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 

sekitarnya diprakirakan telah terjadinya periode 

pola Angin Timuran Monsun regional yang identik 

dengan datangnya periode musim kemarau yang 

menyebabkan pada berkurangnya kondisi cuaca 

kejadian hujan. 

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 31 Mei 2020 jam 07.00 WIB 
(sumber : BOM Australia)

2. Fenomena El-Nino dan La-Nina

Pada Fenomena El-Nino maka suhu udara 

permukaan laut di Samudra Pasifik bagian Tengah 
dan Timur menjadi lebih hangat suhunya dari suhu 

udara permukaan laut rata-ratanya, sementara 

pada fase La-Nina yaitu ditandai adanya suhu 

udara permukaan laut yang lebih dingin daripada 

rata-rata suhu udara permukaan lautnya di wilayah 

yang sama. Batas ambang yang digunakan yaitu 

0.8 ºC. Untuk memantau tanda-tanda El-Nino atau 
La-Nina di Samudra Pasifik maka para ahli iklim 
sepakat menggunakan beberapa indeks suhu udara 

permukaan laut. Indeks-indeks ini hanya merujuk 

pada perbedaan dari rata-rata jangka panjang 

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

permukaan laut di beberapa daerah yang terletak 

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

terletak di Pantai Amerika Selatan), NINO3, dan 

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

NINO3 dan NINO4. Pada saat terjadinya ENSO yaitu 

fenomena El-Nino bergabung dengan Indeks Osilasi 

Selatan maka nilai suhu udara permukaan laut di 

daerah 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.

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

Dari ke-8 Model Internasional NWP (Numerical 

Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF, 

JMA, METEO, NASA, NOAA dan UKMO yang telah 
melakukan perhitungan rata-rata indeks NINO 3.4 
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menunjukkan Nilai NINO3.4 mingguan terbaru 

hingga 24 Mei adalah 

-0.3 ° C, konsisten dengan keadaan netral dari 

El Nino – Southern Oscillation (ENSO). Semua 

model yang disurvei mengindikasikan pada wilayah 

Pasifik tropis pusat (NINO3.4) akan mendingin 
selama musim dingin selatan dan awal musim semi. 

Sementara sebagian besar model memprediksi 

NINO3.4 akan tetap dalam batas netral, tiga model 

menyarankan batas ambang fenomena La Nina 

dapat dipenuhi atau terjadi pada bulan Oktober 

2020 mendatang. Menjadi catatan penting bahwa 

prediksi ENSO yang dibuat selama musim gugur 

cenderung memiliki keakuratan yang lebih rendah 

daripada prediksi yang dibuat pada waktu yang lain 

selama setahun. Ini berarti bahwa prakiraan ENSO 

saat ini harus dilihat dengan hati-hati. Pada Grafik 
di bawah ini menunjukkan nilai prakiraan rata-rata 

indeks NINO3.4 untuk setiap model internasional 

yang disurvei untuk bulan kalender yang dipilih. 

Jika bar pada grafik mendekati atau melebihi 
garis putus-putus berwarna biru maka terdapat 

potensi terjadinya peningkatan fenomena La Nina. 

Sedangkan jika bar pada grafik mendekati atau 
melebihi garis putus-putus yang berwarna merah 

maka akan terdapat potensi peningkatan terjadinya 

fenomena El Nino.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk bulan Juni 2020 
(sumber : BOM Australia)

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

Pada Gambar Tabel di atas selama periode 

awal Bulan Mei 2020 hingga pertengahan Bulan 

Mei 2020 menunjukkan pada wilayah NINO 3 dan 

NINO 3.4 nilai indeks berada di +0.4 ºC dan +0.3 

°C hingga -0.2ºC dan -0.3 ºC , 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 

Juni 2020 mengindikasikan bahwa fenomena El-

Nino masih bersifat Netral atau kecenderungan 

prakiraan fenomena El-Nino pada Bulan Juni 2020 

bersifat Netral tidak terjadi fenomena El-Nino dan 

ENSO.

Gambar Anomali Suhu Muka Laut periode akhir Bulan Mei 2020  
(Sumber : BOM Australia)
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Pada gambar Anomali Suhu Permukaan Air Laut 

di atas selama periode mingguan dari tanggal 18 

Mei hingga tanggal 24 Mei 2020 menunjukkan 

terjadi anomali peningkatan Suhu Permukaan air 

laut sebesar 2 ̊C sampai dengan 4 ̊C di sekitar 
Laut Jawa Bagian Selatan Pulau Jawa. Anomali 

peningkatan tersebut juga terjadi di perairan 

bagian Barat Australia. Hal ini menunjukkan potensi 

selama Bulan Juni 2020 akan masih terdapatnya 

unsur uap air yang dapat menghasilkan awan-awan 

hujan di sekitar Pulau Jawa Bagian Selatan. Jika 

kondisi Anomali Suhu Permukaan Air Laut tersebut 

diprakirakan masih tetap terjadi di sekitar wilayah 

perairan Pulau Jawa selama bulan Juni 2020 maka 

meskipun pola angin gradient lapisan 3000 kaki 

terakhir pada tanggal 31 Mei 2020 di atas telah 

menunjukkan pola angin regional monsun timuran 

yang umumnya menandakan pada datangnya musim 

kemarau di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, 

tetapi karena masih terdapatnya peningkatan suhu 

permukaan air laut di sekitar wilayah Pulau Jawa 

tersebut maka selama bulan Juni 2020 prakiraan 

kondisi cuaca hujan di sekitar Pulau Jawa umumnya 

dan khususnya wilayah Jabodetabek termasuk 

Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 

masih berpotensi menghasilkan cuaca hujan 

meskipun dengan kondisi hujan yang diprakirakan 

terjadi dalam durasi waktu yang singkat.    

Gambar Anomali Suhu Permukaan Air Laut periode mingguan hingga 
28 Mei 2020  

(Sumber : BOM Australia)

3. Fenomena MJO (Madden Julian Oscillation)

MJO singkatan dari Madden-Julian Oscillation 

atau Osilasi Madden Julian yang merupakan 

gangguan tropis yang merambat ke Arah Timur 

sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 hari. 

Menurut kajian para ahli, MJO memberi dampak 

yang luas terhadap pola hujan di wilayah tropis dan 

sekitarnya, sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan 

di sekitar tropis dan subtropis. Fase MJO dapat 

diketahui dengan melihat diagram fase monitoring 

MJO yang dibuat oleh Biro Meteorologi Australia. 

Jika nilai indeks RMM 1 (Real-Time Multivariat MJO 

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

series 2) berada di luar lingkaran dalam kotak 

diagram fase MJO tersebut maka fenomena MJO 

diidentifikasi kuat mempengaruhi terjadinya awan-
awan hujan di daerah tersebut pada area wilayah 

fase 1 hingga 8.

Gambar Diagram Fase MJO selama periode 21 April 2020 hingga 30 
Mei 2020  

(Sumber : BOM Australia)

Jika nilai indeks RMM 1 dan RMM 2 berada 

di dalam lingkaran dalam kotak diagram fase 

MJO tersebut maka fenomena MJO diidentifikasi 
bersifat lemah. Saat fase MJO bersifat kuat maka 

pergerakannya akan berlawanan dengan arah 

jarum jam. Pada wilayah Benua Maritim Indonesia 
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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 Mei 2020, fase MJO terlihat masih berada 

pada fase antara 8 dan 1 yaitu di sekitar Barat 

Afrika. Kecenderungan prakiraan pergerakan fase 

tersebut (berlawanan arah jarum jam) hingga akhir 

periode Bulan Juni 2020 menunjukkan perjalanan 

fase MJO supaya dapat terjadi di fase wilayah 4 dan 

5 masih sulit terjadi selama bulan Juni. Keadaan ini 

menunjukkan selama Bulan Juni ini maka prakiraan 

fenomena faktor MJO bersifat tidak mempengaruhi 

pada kondisi terjadinya awan-awan penghasil 

hujan di Pulau Jawa Umumnya dan khususnya di 
Jabodetabek termasuk wilayah Bandara Soekarno-

Hatta Tangerang dan sekitarnya.

Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan Juni, Juli, 
Agustus  (1974-2009)  

(Sumber : BOM Australia)

4. Kondisi OLR (Outgoing Longwave 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 Mei 2020 hingga 30 Mei 2020 terlihat di 

sekitar Samudra Hindia Bagian Selatan hingga Barat 

Daya Pulau Sumatera dan Perairan Bagian Selatan 

Pulau Jawa terdapat nilai rata-rata OLR bernilai 

rendah yaitu dengan indeks nilai rata-rata OLR 

berwarna hijau hingga hijau muda ( nilai indeks 

berada pada interval 180 W/m2 hingga 220 W/m2 ) 

hal ini mengindikasikan selama periode akhir Bulan 

Mei 2020 dan diprakirakan selama bulan Juni 2020 

di sebagian Pulau Jawa dan wilayah Jabodetabek 

khususnya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 

dan sekitarnya diprakirakan masih terdapatnya 

kumpulan awan yang dapat menghasilkan cuaca 

hujan meskipun dengan durasi hujannya dalam 

waktu yang singkat.

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 24 Mei 
hingga 30 Mei 2020 

 (Sumber : BOM Australia)
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Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara Soekarno-

Hatta dan sekitarnya selama bulan Juni 2020 yaitu :

1. Adanya Fenomena Global yaitu IOD (Indian 

Ocean Dipole) diprakirakan untuk Bulan Juni dari 

ke- 6 data Model Internasional NWP di atas secara 

rata – rata masih berada pada fase Positif (+ 

0.2 ̊C) yaitu IOD bersifat Netral dan diprakirakan 
akan tetap bertahan fase IOD Netral selama 

Bulan Juni. Hal ini menyebabkan selama Bulan 

Juni 2020 maka fenomena IOD Netral secara 

umum tidak berpengaruh pada terbentuknya 

awan-awan hujan di sebagian besar wilayah 

Pulau Jawa umumnya dan khususnya di Bandara 

Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya. 

Berdasarkan pola angin regional pada periode 

akhir Bulan Mei 2020 dan diprakirakan selama 

Bulan Juni 2020 telah menunjukkan pola angin 

Timuran periode Monsun Timur yang umumnya 

bersesuaian dengan terjadinya Musim Kemarau 

di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan 

khususnya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 

dan sekitarnya. 

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 Juni 2020 diprakirakan 

berada pada nilai -0.2 ºC yaitu bersifat Netral 

karena masih kurang dari batas ambang yaitu 

+0.8 ºC sehingga mengindikasikan bahwa 

fenomena global El-Nino bersifat Netral tidak 

terjadi selama bulan Juni 2020 dan diprakirakan 

fase Netral ini tetap bertahan hingga bulan 

September 2020 sehingga fenomena El Nino 

dan ENSO tidak mempengaruhi secara global 

pada musim di Indonesia dan khususnya di 

wilayah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 

sekitarnya. Kondisi di atas menyebabkan Musim 

Kemarau yang umumnya sudah berlangsung 

pada awal bulan Juni di sebagian besar Pulau 

Jawa dan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta 

Tangerang dan sekitarnya tetap bersifat normal 

tidak diperkuat oleh adanya gangguan fenomena 

global El-Nino dan ENSO yang umumnya dapat 

menyebabkan bertambahnya periode lamanya 

Musim Kemarau.

3. Fenomena MJO diprakirakan selama Bulan Juni 

2020 tidak mempengaruhi pada potensi adanya 

kumpulan awan penghasil hujan di sebagian 

besar wilayah Pulau Jawa dan khususnya di 

Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya.

4. Kondisi penurunan nilai indeks rata-rata OLR 

secara global yang bernilai rendah yaitu dengan 

indeks nilai rata-rata OLR berwarna hijau 

hingga hijau muda ( nilai indeks berada pada 

interval 180 W/m2 hingga 220 W/m2 ) yang 

terjadi sampai dengan periode akhir Bulan Mei 

2020 dan diprakirakan akan tetap bertahan 

selama Bulan Juni 2020 maka keadaan ini 

mengakibatkan secara umum di sebagian 

wilayah Pulau Jawa dan wilayah Jabodetabek 

serta khususnya di Bandara Soekarno-Hatta 

Tangerang dan sekitarnya menandakan kondisi 

tutupan kumpulan awan dalam skala luas dapat 

mengakibatkan terjadinya cuaca hujan selama 

bulan Juni 2020. Hal ini mengindikasikan 

kejadian Musim Kemarau yang umumnya telah 

terjadi pada awal bulan Juni 2020 di sebagian 

wilayah Monsun termasuk wilayah Pulau 

Jawa, Jabodetabek dan khususnya di Bandara 

Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 

diprakirakan masih disertai dengan adanya 

kejadian cuaca hujan meskipun dengan durasi 

waktu hujannya yang berlangsung secara 

singkat. (edy m)
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MENGENAL LEBIH JAUH 

TENTANG SIKLON TROPIS, 

PENYEBAB CUACA EKSTREM
TUMBUHNYA SIKLON TROPIS “MANGGA” DI 

SAMUDERA HINDIA SEBEL AH BARAT DAYA 

BENGKULU

T
angerang – Kamis, 21 Mei 2020, BMKG 

melalui Tropical Cyclone Warning Centre 

(TCWC) Jakarta telah mendeteksi 

lahirnya siklon tropis “MANGGA” di 

Samudera Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada 

pukul 19.00 WIB. Siklon tersebut berada di 9.8 LS 

dan 93.0 BT (sekitar 1220 km barat daya Kerinci) 

dengan tekanan udara minimum di pusatnya 

sebesar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum 

berkisar antara 35 knot. Kemunculan siklon tropis 

MANGGA mengakibatkan pertumbuhan awan 

hujan di beberapa wilayah, antara lain di wilayah 

Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, 

Bali, NTB, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 

Timur. Masyarakat dihimbau waspada karena 

diprakirakan daerah-daerah tersebut berpotensi 

terkena dampak tidak langsung berupa hujan lebat 

dan angin kencang di sebagian wilayahnya. Selain 

itu potensi gelombang laut dengan ketinggian lebih 

dari 3 meter diprakirakan terjadi di wilayah perairan 

barat Kepulauan Nias hingga barat Mentawai, 

Perairan Bengkulu - Pulau Enggano, Perairan barat 

Lampung, Samudera Hindia barat Sumatera, Selat 

Sunda bagian selatan, Perairan selatan Jawa, dan 

Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan NTB. 

Sehingga nelayan dan kapal yang melintas diimbau 

untuk waspada dan berhati-hati.

Keberadaan siklon tropis di suatu wilayah patut 

diwaspadai dan mendapatkan perhatian khusus 

oleh masyarakat karena bencana yang dihasilkan 

berupa cuaca ekstrem mulai dari angin kencang, 

hujan deras berjam-jam, bahkan berhari-hari yang 

dapat mengakibatkan terjadinya banjir, gelombang 

tinggi, dan gelombang badai (storm surge). Selain 

itu, siklon tropis di laut dapat menyebabkan 

gelombang tinggi, hujan deras dan angin kencang 
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yang mengganggu pelayaran internasional dan 

berpotensi untuk menenggalamkan kapal.

Lalu apa itu sebenarnya siklon tropis ?

Siklon tropis merupakan suatu pusaran udara 

dalam skala sinoptik yang berkembang di kawasan 

tropis atau subtropis. Radius rata-rata siklon tropis 

mencapai 150 hingga 200 km, siklon tropis terbentuk 

di atas lautan luas yang umumnya mempunyai 

suhu permukaan air laut hangat yaitu lebih dari 

26.5 °C, dan angin kencang yang berputar di dekat 

pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 

63 km/jam. Secara teknis, didefinisikan sebagai 
sistem tekanan rendah non-frontal berskala sinoptik 

yang tumbuh di atas perairan hangat dengan 

wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin 

maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih 

dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, 

serta bertahan setidaknya enam jam.

Siklon Tropis mempunyai wilayah berbentuk 

pusaran cincin, dimana pada pusatnya terbentuk 

suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif 

rendah dan tanpa awan, yang disebut sebagai mata 

siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 

10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan 

dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang 

dapat mencapai ketebalan 16 km, serta mempunyai 

kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. 

Masa hidup suatu siklon tropis rata-rata berkisar 

antara 3 hingga 18 hari. 

Gambar  Struktur siklon tropis

Apa perbedaan antara “siklon tropis”, “badai 

tropis”, “hurricane” dan “typhoon” ?

Berbagai nama tersebut merupakan sebutan lain 

dari siklon tropis di muka bumi. Hal ini disebabkan 

karena berbeda tempat, berbeda pula penamaannya. 

“Siklon tropis” atau “cyclone” merupakan sebutan 

yang dipakai jika badai tersebut terbentuk di sekitar 

India atau Australia. Sedangkan “badai tropis atau 

“typhoon” atau “topan” adalah siklon tropis yang 

terjadi di Samudra Pasifik Barat Laut. Kemudian 
“hurricane” merupakan sebutan bagi siklon tropis 

yang terbentuk di Samudra Pasifik Selatan, Samudra 
Pasifik Timur Laut dan Samudra Atlantik Utara dan 
mempunyai kecepatan angin maksimum lebih dari 

64 knot (119 km/jam). 

Dimana saja daerah pertumbuhan siklon 

tropis ?

Daerah pertumbuhan siklon tropis dapat dibagi 

menjadi 7 (tujuh) wilayah yang mencakup wilayah 

lautan di seluruh dunia.

Tabel Daerah pertumbuhan siklon tropis di seluruh dunia

Bagaimana proses terbentuknya siklon 

tropis ?

Siklon tropis tumbuh diperairan disekitar daerah 

tropis, terutama yang memiliki suhu muka laut 

yang hangat. Jumlah siklon tropis yang tumbuh 

dibelahan bumi utara rata-rata 57.3 kejadian dalam 

satu tahun dan dibelahan bumi selatan rata-rata 

26.3 siklon tropis dalam setahun (berdasarkan data 

tahun 1968 – 1989).
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Gambar Daereh perairan hangat terbentuknya siklon tropis

Siklon tropis dapat terbentuk dengan persyaratan 

berikut ini:

1. Suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 

26.5° C hingga ke kedalaman 60 meter

2. Kondisi atmosfer tidak stabil yang memungkinkan 

terbentuknya awan Cumulonimbus. Awan-awan 

ini merupakan awan-awan guntur dan penanda 

wilayah konvektif kuat, yang mana sangat 

penting dalam perkembangan siklon tropis.

3. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 

5 km. Ketinggian ini merupakan atmosfer paras 

menengah, yang apabila dalam keadaan kering 

tidak dapat mendukung bagi perkembangan 

aktivitas badai guntur di dalam siklon.

4. Berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km 

dari katulistiwa. Meskipun memungkinkan, 

siklon tropis jarang terbentuk di dekat ekuator.

5. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi 

berupa angin yang berpusar disertai dengan 

pumpunan angin.

6. Perubahan kondisi angin terhadap ketinggian 

tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang 

besar akan mengacaukan proses perkembangan 

badai guntur.

Bagaimana siklus hidup siklon tropis ?

Waktu rata-rata yang dibutuhkan sebuah siklon 

tropis dari mulai tumbuh hingga punah adalah sekitar 

7 (tujuh) hari, namun variasinya bisa mencapai 1 

hingga 30 hari. Siklon tropis mempunyai daur hidup 

mulai dari proses pembentukannya hingga saat 

kepunahannya. Siklus hidup siklon tropis dapat 

dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: 

1. Tahap pembentukan 

Ditandai dengan adanya gangguan atmoster. Jika 

dilihat dari citra satelit cuaca, gangguan ini ditandai 
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dengan wilayah konvektif dengan awan-awan 

cumulonimbus. Pusat sirkulasi seringkali belum 

terbentuk, namun kadangkala sudah nampak pada 

ujung sabuk perawanan yang membentuk spiral.

1. Tahap belum matang 

Pada tahap ini wilayah konvektif kuat terbentuk 

lebih teratur membentuk sabuk perawanan 

melingkar (berbentuk spiral) atau membentuk 

wilayah yang bentuknya relatif bulat. Intensitasnya 

meningkat secara simultan ditandai dengan tekanan 

udara permukaan yang turun mencapai kurang 

dari 1000 mb serta kecepatan angin maksimum 

yang meningkat hingga mencapai gale force wind 

(kecepatan angin ≥ 34 knot atau 63 km/jam). 
Angin dengan kecepatan maksimum terkonsentrasi 

pada cincin yang mengelilingi pusat sirkulasi. 

Pusat sirkulasi terpantau jelas dan mulai tampak 

terbentuknya mata siklon.

2. Tahap matang 

Pada tahap matang, bentuk siklon tropis cenderung 

stabil. Tekanan udara minimum di pusatnya dan 

angin maksimum di sekelilingnya yang tidak banyak 

mengalami fluktuasi berarti. Sirkulasi siklonik dan 
wilayah dengan gale force wind meluas, citra satelit 

cuaca menunjukkan kondisi perawanan teratur dan 

lebih simetris. Pada siklon tropis yang lebih kuat 

dapat jelas terlihat adanya mata siklon. Fenomena 

ini ditandai dengan wilayah bersuhu paling hangat 

di tengah-tengah sistem perawanan dengan angin 

permukaan yang tenang dan dikelilingi oleh dinding 

perawanan konvektif tebal di sekelilingnya (dinding 

mata). Kecuali jika siklon tropis berada di wilayah 

yang sangat mendukung perkembangannya, tahap 

matang biasanya hanya bertahan selama kurang 

lebih 24 jam sebelum intensitasnya mulai melemah.

3. Tahap pelemahan 

Pada tahap punah, pusat siklon yang hangat 

mulai menghilang, tekanan udara meningkat 

dan wilayah dengan kecepatan angin maksimum 

meluas dan melebar menjauh dari pusat siklon. 

Tahap ini dapat terjadi dengan cepat jika siklon 

tropis melintas di wilayah yang tidak mendukung 

bagi pertumbuhannya, seperti misalnya memasuki 

wilayah perairan lintang tinggi dengan suhu muka 

laut yang dingin atau masuk ke daratan. Dari citra 

satelit dapat terlihat jelas bahwa wilayah konvektif 

siklon tropis tersebut berkurang, dan sabuk 

perawanan perlahan menghilang.

Apa saja dampak siklon tropis ?

Karena ukurannya yang sangat besar serta angin 

kencang dan gumpalan awan yang dimilikinya, 

siklon tropis menimbulkan dampak yang sangat 

besar pada tempat-tempat yang dilaluinya. Dampak 

ini bisa berupa angin kencang, hujan deras berjam-

jam, bahkan berhari-hari yang dapat mengakibatkan 

terjadinya banjir, gelombang tinggi, dan gelombang 

badai (storm surge). 

Siklon tropis di laut dapat menyebabkan 

gelombang tinggi, hujan deras dan angin kencang, 

mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi 

untuk menenggalamkan kapal. Siklon tropis dapat 

memutar air dan menimbulkan gelombang laut yang 

tinggi. Di daratan, angin kencang dapat merusak 

atau menghancurkan kendaraan, bangunan, 

jembatan dan benda-benda lain, mengubahnya 

menjadi puing-puing beterbangan yang mematikan. 

Gelombang badai (storm surge) atau peningkatan 

tinggi permukaan laut akibat siklon tropis merupakan 

dampak yang paling buruk yang mencapai daratan.

Dampak siklon tropis dapat dibedakan menjadi 

2, yaitu:

1. Dampak langsung

Dampak langsung siklon tropis adalah dampak 

yang ditimbulkan oleh siklon tropis pada daerah-

daerah yang dilaluinya. Hal ini dapat berupa 

gelombang tinggi, gelombang badai atau storm 

surge yang berupa naiknya tinggi muka laut seperti 
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air pasang tinggi yang datang tiba-tiba, hujan deras 

serta angin kencang.

2. Dampak tidak langsung

Indonesia bukan merupakan daerah lintasan 

siklon tropis, namun demikian keberadaan siklon 

tropis di sekitar Indonesia, terutama yang terbentuk 

di sekitar Pasifik Barat Laut, Samudra Hindia 
Tenggara dan sekitar Australia akan mempengaruhi 

pembentukan pola cuaca di Indonesia. Perubahan 

pola cuaca oleh adanya siklon tropis inilah yang 

kemudian menjadikan siklon tropis memberikan 

dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di 

wilayah Indonesia. 

Dampak tidak langsung atas adanya siklon tropis 

diantaranya: 

a. Daerah pumpunan angin.

Daerah pumpunan angin merupakan daerah 

yeng memiliki lebih banyak awan-awan konvektif 

penyebab hujan lebat. Berdasarkan citra satelit, 

daerah tersebut terlihat sebagai daerah memanjang 

yang penuh dengan awan tebal yang terhubung 

dengan perawanan siklon tropis, sehingga terlihat 

seolah-olah siklon tropis tersebut mempunyai 

ekor. Itulah sebabnya daerah pumpunan angin ini 

seringkali disebut sebagai ekor siklon tropis.

b. Daerah belokan angin

Daerah belokan angin memiliki ciri yang sama 

dengan daerah pumpunan angin yaitu dapat 

mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-

awan konvektif penyebab hujan lebat pada suatu 

wilayah. Adanya siklon tropis di perairan Samudra 

Hindia Tenggara kadangkala menyebabkan 

terbentuknya daerah belokan angin di sekitar 

Sumatra bagian Selatan atau Jawa bagian Barat. 

c. Daerah defisit kelembaban

Daerah defisit kelembaban menyebabkan 
berkurangnya curah hujan di suatu wilayah. 

Meskipun belum ada penelitian lebih lanjut, namun 

ditengarai bahwa fenomena ini disebabkan karena 

siklon tropis tersebut menyerap persediaan udara 

lembab yang terdapat dalam radius tertentu di 

sekitarnya, termasuk yang terkandung di atmosfer 

sehingga di wilayah tersebut justru udaranya kering 

dan kondisi cuacanya cenderung cerah tak berawan.

Bagaimana penamaan siklon tropis ?

Tiap siklon tropis memiliki nama masing-masing. 

Di Samudra Atlantik dan di sekitar Australia, siklon 

tropis diberi nama seperti nama manusia. Misalnya, 

ada siklon tropis Andrew yang pernah menyapu 

bersih pantai Florida pada tahun 1992, atau siklon 

tropis Tracy yang meratakan 80% pemukiman di 

Darwin pada tahun 1998. Di Samudra Pasifik Barat, 
nama siklon tropis bisa lebih bervariasi seperti 

misalnya siklon tropis Anggrek (nama bunga), Durian 

(nama buah), Nuri (burung parkit bermahkota 

biru), Halong (nama teluk di Vietnam), Mekhala 
(bidadari guntur), Bavi (nama deretan pegunungan 

di Vietnam bagian Utara), hingga Fengshen (dewa 
angin).

Berikut merupakan prosedur penamaan siklon 

tropis :

1. Menggunakan nama-nama dari daftar yang 

disusun secara alfabet. Jadi, badai dengan 

nama yang dimulai dengan A, seperti Anne, 

akan menjadi badai pertama yang terjadi pada 

tahun itu demikian seterusnya hingga Z. Jika 

masih terjadi siklon tropis maka penamaannya 

kembali ke abjad A pada daftar paling awal.

2. Kewenangan pemberian nama siklon tropis 

menjadi tangung jawab Tropical Cyclone 

Warning Centres (TCWC) yang sesuai area 

masing-masing. Selain memberikan nama 

pada siklon tropis, TCWC bertanggung jawab 

juga menyediakan informasi mengenai lokasi, 

kekuatan hingga prediksi pergerakannya serta 

dampak cuaca yang akan ditimbulkan oleh siklon 

yang tumbuh dari wilayah Indonesia tersebut.
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Siklon tropis yang terjadi pada area 90 - 125º 

BT dan 0 - 10º LS menjadi tanggung jawab BMKG 

melalui TCWC Jakarta untuk memberi nama siklon 

tersebut. Sejak tahun 2010 BMKG memberi nama 

unik siklon tropis berdasarkan nama-nama bunga. 

Tujuan menggunakan nama bunga tersebut agar 

siklon tropis tidak memberi kesan buruk. Nama-

nama ini telah dipersiapkan sebelumnya (Tabel 2). 

Saat ini dari daftar nama bunga untuk siklon tropis 

yang telah terpakai sampai Mangga. Selanjutnya 

jika daftar tersebut telah terpakai semuanya, 

TCWC Jakarta telah menyiapkan daftar nama baru 

berdasarkan nama-nama buah (List B).

Masyarakat diharapkan dapat memahami 

beberapa informasi fenomena cuaca berbahaya 

terkait siklon tropis. Selain itu, masyarakat 

diharapkan untuk terus memantau peringatan dini 

maupun perkembangan informasi siklon tropis yang 

diterbitkan oleh TCWC Jakarta. Tujuan umum sistem 

peringatan dini siklon tropis adalah meminimalkan 

korban jiwa dan harta akibat bencana alam yang 

disebabkan oleh siklon tropis melalui penyediaan 

peringatan dini yang tepat waktu dan akurat bagi 

masyarakat yang terancam bahaya. Masyarakat 

dihimbau untuk tetap berhati hati pada semua 

dampak yang ditimbulkan oleh siklon tropis seperti 

potensi angin kencang dan hujan lebat yang dapat 

menyebabkan banjir, tanah longsor dan banjir 

bandang.(yesi)

Tabel  Daftar nama siklon tropis
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S O U N D I N G

P
engertian Sounding berdasarkan 

lembaga khusus PBB yang mengatur 

tentang Meteorologi melalui regulasi 

internasional WMO No.8 adalah 

“Penentuan dari satu atau beberapa variabel 

meteorologi udara atas melalui sarana instrument 

pengukuran yang dibawa melalui balon, pesawat, 

kite, glider, roket dan lain sebagainya”. Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta selain mengamati 

dan melaporkan data untuk penerbangan serta 

pelayanan meteorologi sinoptik juga melakukan 

pengamatan udara atas. Pengamatan udara atas 

adalah suatu pengamatan yang dilakukan pada 

atmosfer bebas baik secara langsung maupun tidak, 

salah satu instrument yang sampai saat ini masih 

digunakan oleh stasiun Meteorology Soekarno-

Hatta untuk melakukan pengamatan udara atas 

adalah dengan radiosounding. Pengamatan 

radiosounding adalah suatu pengamatan variable 

meteorologi udara atas umumnya adalah tekanan 

atmosfer, suhu dan kelembapan. Pengukuran udara 

atas suhu dan kelembapan merupakan pengukuran 

dasar yang digunakan sebagai data inisial untuk 

analisis permodelan Numerical Weather Prediction 

(NWP) untuk operasional prakiraan cuaca, salah 

satu hasilnya seperti data yang dilampirkan dalam 

flight document dari Stasiun Meteorology Soekarno-

Hatta diterbitkan 4 kali dalam sehari pada jam-jam 

standar WMO ( 00UTC, 06UTC, 12 UTC dan 18UTC) 
yang berisi data Wind temp Chart, SigWx Chart 

sebagai data Route forecast berasal dari inisial 

data udara atas yang dikumpulkan melalui Global 

Observing System (GOS) disebarkan melalui Global 

Telecomunication System (GTS)  dan diolah melalui 

Global Data Processing and Forecasting System 

(GDPFS) jejaring seluruh dunia anggota WMO 

menjadi data asimilasi (grid data).

Penentuan variable udara atas suhu dan 

kelebapan serta tekanan sangat penting dalam 

menjelaskan gambaran atmosfer, seperti kedalaman 

lapisan pembentuk cuaca atau troposfer hingga 

puncaknya pada tropopause yang di tandai dengan 

meningkatnya suhu terhadap ketinggian atau disebut 

sebagai inversi, fenomena ini selain teramati pada 

puncak troposfer, inversi suhu dapat terjadi pada 

lapisan bawah dan lapisan menengah troposfer 

seperti inversi radiasi dan siubsidensi inversi. inversi 
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radiasi terjadi di lapisan bawah 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. Inversi pada lapisan bawah seperti inversi 

radiasi ini dapat menjadi salah satu faktor yang 

menjadikam atosfer berada dalam kondisi stabil 

sehingga parsel massa udara sulit untuk bergerak 

keatas, fenomena inversi memberikan hambatan 

atau dalam istilah meteorologi convective inhibition 

bagi paket udara atau parsel udara atau gelembung 

udara hangat yang akan bergerak keatas untuk 

berkondensasi menjadi titk-titik awan. Dalam 

meteorologi gelembung udara hangat atau parsel 

udara yang terbentuk didekat permukaan bumi 

dengan membawa panas laten saat menjelajah 

diarea lintasannya bergerak keatas yang lebih 

hangat dari suhu lingkungan sekitar daerah 

jelajahnya akan mengalami pergerakan keatas 

karena lebih ringan secara hidrostatis, namun pada 

kasus eksistensi fenomena inversi di lapisan tertentu 

parsel udara menjadi lebih berat secara hidrostatis 

dari lingkungan sekitar jelajahnya maka parsel 

udara akan mengalami stagnansi, jika gelembung 

sebagian telah terkondensasi menjadi awan pada 

kasus inversi dilapisan menengah troposfer maka 

akan terlihat awan cumulus mediocre atau cumulus 

mediocris . Informasi kondisi stabilitas atmosfer 

sebagai indikator peluang pembentukan awan 

konvektif *Cumulonimbus serta awan Towering 

Cumulus yang dapat menghasilkan fenomena 

seperti shower rain, lightning, *thunderstorm, gusty 

dan downburst.

Selain Stabilitas, pada banyak kasus yang berkaitan 

dengan gelombang, terdapat penyimpangan dari 

suatu fenomena, contohnya seperti gelombang 

elektromagnetik dari sinar tampak (spectrum me-

ji-ku-hi-bi-ni-u) yang melewati medium dengan 

indeks bias kerapatan kecil seperti udara kemudian 

diteruskan melewati medium dengan nilai indeks 

bias dengan kerapatan besar akan dibelokkan 

atau dibiaskan atau disimpangkan mendekati garis 

normal yang kita kenal dengan hukum Snellius, 

begitu pula juga halnya dengan gelombang suara, 

dapat dipengaruhi oleh variable meteorologi suhu 

dan kelembapan serta vektor angin yang dapat 

membiaskan atau menyimpangkan gelombang 

suara. 

Pada kasus eksistensi fenomena inversi di 

troposfer bawah yang terjadi, jika terdapat suara 

atau ledakan atau dentuman yang terjadi di 

dekat permukaan tanah, maka gelombang suara 

akan mengalami pembiasan atau penyimpangan 

dengan direfraksi (yang juga dapat mempengaruhi 

kecepatan suara) kemudian akan dipantulkan 

menuju permukaan tanah, gelombang suara 

kemudian akan bergerak menjelajah lebih jauh dari 

kondisi normal seperti biasanya. Seperti kondisi di 

area bandara dekat landasan pacu, saat suara mesin 

jet pesawat yang akan take-off atau landing dapat 

di dengar dari kejauhan pada waktu sekitar setelah 

matahari terbenam dibandingkan pada siang hari.

(sony)
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I
ndonesia merupakan salah satu negara 

yang dilewati garis khatulistiwa. Hal 

ini menjadikan Indonesia mendapat 

intensitas sinar matahari dalam jumlah 

besar yakni sekitar (4.8 KWh/m2)/hari atau setara 

dengan 112.000 GWp (Jurnal LAPAN), dimana 

energi matahari tersebut tidak akan habis meski 

diproduksi dalam jumlah besar. Salah satu cara 

pemanfaatan energi matahari tersebut adalah 

dengan mengkonversi energi matahari menjadi 

energi listrik. Saat ini telah dikenal suatu pembangkit 

listrik tenaga surya (PLTS) yang terdiri  atas suatu 

komponen teknologi photovoltaik. Photovoltaik 

tersusun atas solar cell yang dapat mengkonversi 

energi matahari menjadi energi listrik secara 

langsung. Dalam penggunaannya, solar cell tidak 

menghasilkan polusi, baik udara, suara ataupun 

limbah. Selain itu, solar cell juga dapat dipasang di 

setiap daerah yang terkena sinar matahari.

TEKNOLOGI SOLARCELL

Gambar Garis Equator Bumi

Struktur & Cara kerja

Solar cell dapat dianalogikan sebagai device 

dengan dua terminal atau sambungan, dimana 

saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya 

berfungsi seperti dioda, dan  saat disinari dengan 

cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan. 

Ketika disinari, umumnya satu solar cell komersial 

menghasilkan tegangan dc sebesar 0,5 sampai 1 

volt, dan arus short-circuit dalam skala  milliampere 

per cm2. Besar tegangan dan arus ini tidak cukup 

untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya 

sejumlah solar cell disusun secara seri membentuk 

modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 

28-36 solar cell, dan total menghasilkan tegangan dc 

sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar (Air 
Mass 1.5). Modul surya tersebut bisa digabungkan 

secara paralel atau seri untuk memperbesar total 

tegangan dan arus outputnya sesuai dengan daya 

yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Gambar 2 

dibawah menunjukan ilustrasi dari modul surya.

Gambar Modul surya biasanya terdiri dari 28-36 solar cell yang 
dirangkai seri untuk memperbesar total daya output. (Gambar :”The 

Physics of Solar cell”, Jenny Nelson)
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Gambar Ilustrasi struktur solar cell dan bagian-bagiannya. (Gambar : 
“HowStuffWorks”)

Struktur Solar Cell

Sesuai dengan perkembangan sains & ̀ teknologi, 
jenis-jenis teknologi solar cell pun berkembang 

dengan berbagai inovasi. Ada yang disebut solar 

cell generasi satu, dua, tiga dan empat, dengan 

struktur atau bagian-bagian penyusun sel yang 

berbeda pula.

Struktur dari solar cell komersial yang 

menggunakan material silikon sebagai 

semikonduktor secara umum terdiri dari :

1. Substrat/Metal backing

Substrat adalah material yang menopang seluruh 

komponen solar cell. Material substrat juga harus 

mempunyai konduktivitas listrik yang baik karena 

juga berfungsi sebagai kontak terminal positif solar 

cell, sehingga umumnya digunakan material metal 

atau logam seperti aluminium atau molybdenum.

2. Material semikonduktor

Material semikonduktor merupakan bagian inti 

dari solar cell yang biasanya mempunyai tebal 

sampai beberapa ratus mikrometer untuk solar cell 

generasi pertama (silikon), dan 1-3 mikrometer 

untuk solar cell lapisan tipis. Material semikonduktor 

inilah yang berfungsi menyerap cahaya dari sinar 

matahari. Untuk kasus gambar3, semikonduktor 
yang digunakan adalah material silikon, yang umum 

diaplikasikan di industri elektronik. Sedangkan untuk 

solar cell lapisan tipis, material semikonduktor yang 

umum digunakan dan telah masuk pasaran yaitu 

contohnya material Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS), CdTe 

(kadmium telluride), dan amorphous silikon, di 

samping material-material semikonduktor potensial 

lain yang dalam sedang dalam penelitian intensif 

seperti Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS) dan Cu2O (copper 

oxide).

 Bagian semikonduktor tersebut terdiri 

dari junction atau gabungan dari dua material 

semikonduktor yaitu semikonduktor tipe-p (material-

material yang disebutkan diatas) dan  tipe-n (silikon 

tipe-n, CdS,dll)  yang membentuk p-n junction. P-n 

junction ini menjadi kunci dari prinsip kerja solar 

cell. Pengertian semikonduktor tipe-p, tipe-n, dan 

juga prinsip p-n junction dan sel  surya akan dibahas 

di bagian “cara kerja solar cell”.

3. Kontak metal / contact grid

 Selain substrat sebagai kontak positif, di 

atas sebagian material semikonduktor biasanya 

dilapiskan material metal atau material konduktif 

transparan sebagai kontak negatif.

4. Lapisan anti reflektif

Refleksi cahaya harus diminimalisir agar 
mengoptimalkan cahaya yang terserap oleh 

semikonduktor.

5. Enkapsulasi / cover glass

Bagian ini berfungsi sebagai enkapsulasi untuk 

melindungi modul surya dari hujan atau kotoran.

Cara Kerja Solar Cell

Solar cell konvensional bekerja menggunakan 

prinsip p-n junction, yaitu junction antara 

semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Semikonduktor ini 

terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat 

elektron sebagai penyusun dasar.  Semikonduktor 

tipe-n mempunyai kelebihan elektron (muatan 

negatif)  sedangkan semikonduktor tipe-p 

mempunyai kelebihan hole (muatan positif) dalam 

struktur atomnya.  Kondisi kelebihan elektron 

dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping 

material dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk 

mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping 
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oleh atom boron, sedangkan untuk mendapatkan 

material silikon tipe-n, silikon didoping oleh atom 

fosfor. Ilustrasi di bawah menggambarkan junction 

semikonduktor tipe-p dan tipe-n.

Gambar Junction antara semikonduktor tipe-p (kelebihan hole) dan 
tipe-n (kelebihan elektron). (Gambar : eere.energy.gov)

 Peran dari p-n junction ini adalah untuk 

membentuk medan listrik sehingga elektron (dan 

hole) bisa diekstrak oleh material kontak untuk 

menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe-p 

dan tipe-n terkontak, maka kelebihan elektron 

akan bergerak dari semikonduktor tipe-n ke 

tipe-p sehingga membentuk kutub positif pada 

semikonduktor tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif 

pada  semikonduktor tipe-p. Akibat dari aliran 

elektron dan hole ini maka terbentuk medan listrik 

yang mana  ketika cahaya matahari mengenai 

susunan p-n junction ini maka akan mendorong 

elektron bergerak dari semikonduktor menuju 

kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan 

sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju 

kontak positif menunggu elektron datang, seperti 

diilustrasikan pada gambar dibawah.

Gambar Ilustrasi cara kerja solar cell dengan prinsip p-n junction. 
(Gambar : sun-nrg.org)

Aplikasi Solar cell Pada Peralatan BMKG

Peralatan BMKG yang meliputi pengamatan 

meteorologi, geofisika, klimatologi dan kualitas 
udara tidak terlepas dari penggunaan solar cell 

sebagai salah satu sumber power listrik. Daerah 

daerah pengamatan yang belum terjangkau oleh 

listrik PLN, penggunaan solar cell merupakan 

alternatif yang banyak dilakukan.

Gambar Sistem penerapan solar cell

Gambar diatas  menunjukkan salah satu sistem 

penggunaan solar cell pada kebanyakan sistem 

solar cell peralatan BMKG. Terdiri dari beberapa 

komponen, seperti solar panel, controller, accu, 

inverter, switch. Solar panel berfungsi untuk 

menyerap energi matahari yang nantinya akan 

disambungkan dengan kabel ke controller. Dari 

controller tersebut terbagi menjadi 3 bagian 

sambungan, yaitu solar panel, accu, dan inverter 

yang dapat diputus dan sambungkan dengan 

menggunakan switch agar lebih aman. Controller 

ini dapat menjaga baterai agar tidak over charge 

dan lower discharge yang dapat merusak baterai. 

Baterai yang biasa digunakan bisa apa saja, tapi 

direkomendasikan yang dapat di-charger hingga 

ribuan kali seperti baterai motor atau mobil yang 

dikenal dengan accu. Accu pada pembangkit 
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berfungsi untuk menstabilkan voltase yang keluar 

dari solar panel. Sedangkan inverter berfungsi untuk 

mengubah tegangan DC yang merupakan keluaran 

dari accu menjadi tegangan AC .

Gambar Penggunaan solar cell pada alat deteksi tsunami BMKG

Gambar diatas menunjukkan peralatan BMKG 

yang terpasang pada daerah yang sulit seperti 

daerah lautan, menggunakan solar cell sebagai 

sumber energi utama.

Peralatan BMKG yang sudah menggunakan 

aliran listrik dari PLN sebagai power utama juga 

masih menggunakan solar cell sebagai sumber 

energi cadangan. Hal ini sering dilakukan pada 

daerah yang mempunyai aliran listrik PLN kurang 

baik.(akbar)

 Gambar Pemakaian solar cell sebagai penyuplai power cadangan pada Automatic Weather Observing Station (AWOS) BMKG
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PROGRESS PEMBANGUNAN 

AWOS RUNWAY 3

A
utomatic Weather Observation 

System (AWOS) merupakan salah 

satu peralatan otomatis yang dimiliki 

oleh Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG), yang berfungsi untuk 
memberikan informasi cuaca berupa metar, speci, dan 

lainnya khususnya guna mendukung keselamatan 

penerbangan. Saat ini sudah terpasang AWOS 

di tiga runway bandara Soekarno-Hatta, namun 

pada runway 3 yang beroperasional mulai januari 

2020 masih menggunakan AWOS Irmavia yang 

dipasang untuk sementara waktu sambil menunggu 

proses lelang untuk pemasangan permanen. Pada 

akhir april 2020 pihak vendor pemenang lelang 

berkoordinasi dengan pimpinan Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta untuk melakukan pemasangan 

AWOS di runway 3, yang selanjutnya berkoordinasi 

dengan teknisi untuk membantu proses masuk dan 

keluar pekerjaan serta  pendampingan pekerjaan di 

runway 24 dan 06.

Pekerjaan dimulai pada tanggal 1 mei 2020 

dengan melakukan pemasangan patok untuk 

memastikan tempat AWOS yang akan dibangun. 

Hari berikutnya dilakukan dengan membawa 

material yang sudah dibeli dan disiapkan vendor. 

Pekerjaan AWOS dimulai dari runway 24 dengan 

penggalian serta pengecoran untuk dasar tiang 

sensor, memasang subduct untuk kabel data 

dan kabel power, pemasangan stik grounding, 

pemasangan box panel, solar panel dan beberapa 

pekerjaan lainnya. Berikut gambar perkembangan 

pembangunan AWOS runway 24 :

Gambar Progress pembangunan AWOS runway 24.
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Setelah selesai melakukan beberapa pekerjaan 

material dan jalur kabel pada runway 24, selanjutnya 

pekerjaan dilakukan pada runway 06. Pekerjaan pada 

runway 06 secara umum sama seperti pada runway 

24 yang dimulai dengan membangun pondasi sensor, 

jalur kabel, solar panel dan lainnya. Kepala Stasiun 

dan Kasi Observasi Stasiun Meteorologi Soekarno 

beserta teknisi yang didampingi oleh pihak vendor 

juga melakukan pengecekan progress pengerjaan 

AWOS runway 3 untuk memastikan pekerjaan 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.

Pekerjaan tahap pertama pembangunan AWOS 

runway 3 selesai pada tanggal 20 mei 2020. Masih 

ada banyak pekerjaan lagi yang belum diselesaikan 

oleh vendor seperti pemasangan sensor, komunikasi, 

dan lainnya. Mengingat pengerjaan ini dalam masa 

pandemi COVID-19 yang menyebabkan pekerjaan 
tahap selanjutnya masih belum diketahui sambil 

menunggu arahan dari BMKG pusat. Meskipun 

dalam masa pandemi COVID-19 pengerjaan AWOS 
tahap pertama ini sudah dilakukan sesuai dengan 

protokol kesehatan yang ada. Dalam pekerjaan 

ini beberapa kali mengalami kendala seperti 

koordinasi dengan pihak Aviation Security (AVSEC) 
dimana terdapat miss komunikasi dengan AVSEC di 
gerbang masuk runway sehingga proses masuk ke 

runway memakan waktu lebih lama. Semoga pada 

pengerjaan AWOS tahap selanjutnya dapat berjalan 

lebih baik lagi dalam koordinasi serta pemasangan 

AWOS selesai tepat pada waktunya. (kadek)

Gambar Pengecekkan pekerjaan AWOS runway 3 oleh Kepala Stasiun dan Kasi Observasi
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UJI KORELATIF ANOMALI SUHU PERMUKAAN 
LAUT DENGAN WAKTU HIDUP AWAN KONVEKTIF 
DAN KAITANNYA DENGAN PENGARUH ENSO DI 

WILAYAH BANDARA SOEKARNO-HATTA
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1Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta
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Awan konvektif pada hakikatnya adalah awan yang perlu diwaspadai karena dampaknya yang dapat 

membahayakan,untuk lalu lintas transportasi udara. Hujan lebat, angin kencang, hujan es, badai guntur, 

dan cuaca ekstrem lainnya disebabkan oleh pertumbuhan awan konvektif. Fenomena global El Niño dan 

La Niña mempengaruhi perubahan pola distribusi curah hujan yang tidak merata di wilayah yang memiliki 

tipe hujan monsunal. Penelitian ini dilakukan untuk menguji korelasi antara anomali suhu permukaan laut 

dengan waktu hidup awan konvektif dan hubungannya dengan ENSO dengan mengumpulkan sandi Cl 

dari 8NhClCmCh, data anomali suhu muka laut dan data ENSO. Hasil yang didapat adalah nilai koefisien 
korelasi antara anomali suhu muka Laut Indonesia dengan waktu hidup awan konvektif dari tahun 2001 

hingga 2019 tergolong dalam kategori lemah, sedangkan nilai koefisien korelasi antara anomali suhu 
muka Laut Jawa dengan waktu hidup awan konvektif dari tahun 2001 hingga 2019 masuk dalam kategori 

lemah. Fenomena El Niño sebagai faktor global tidak mempengaruhi secara dominan waktu hidup awan 

konvektif pada tahun 2003 dan 2007, namun sangat berpengaruh di tahun 2010 dan 2016. Fenomena 

La Niña tahun 2008 dengan intensitas kuat, tidak memiliki pengaruh yang besar sebagai faktor cuaca 

skala global terhadap waktu hidup awan konvektif, namun tahun 2011, 2012, dan 2018 fenomena La Niña 

berpengaruh besar terhadap waktu hidup awan konvektif. 

Kata kunci: ENSO, anomali suhu permukaan laut, waktu hidup, awan konvektif

ABSTRAK

CORRELATIVE TEST OF SEA SURFACE 

TEMPERATURE ANOMALY WITH CONVECTIVE 

CLOUD LIFETIME AND THEIR RELATIONSHIP WITH 

THE EFFECT OF ENSO AT SOEKARNO-HATTA 

AIRPORT
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1.  Pendahuluan

Awan konvektif pada hakikatnya adalah awan 

yang perlu diwaspadai dan diteliti lebih detil karena 

dampaknya yang dapat membahayakan, terutama 

untuk lalu lintas transportasi udara mencakup take-

off, en-route, dan landing pesawat. Hujan lebat, 

angin kencang, hujan es, badai guntur, dan cuaca 

ekstrem lainnya disebabkan oleh pertumbuhan 

awan konvektif [1]. Sambaran petir, icing, dan 

turbulensi merupakan contoh bahaya dari awan 

konvektif yang masih perlu dikaji lebih lanjut 

untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. 

Pengamatan dan prakiraan kejadian cuaca buruk 

secara rutin dilaporkan oleh meteorologis, namun 

jika terdapat dasar penentuan waktu hidup awan 

konvektif yang dipahami oleh meteorologis, maka 

sandi dan laporan yang diberikan menjadi lebih 

akurat dan diperlukan dalam dunia penerbangan 

[2].

Secara umum, musim di Indonesia terbagi 

menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim 

kemarau, dengan beberapa peneliti menambahkan 

musim transisi diantara musim hujan dan musim 

kemarau, maupun sebaliknya. Dalam beberapa 

tahun terakhir, gangguan operasional di bandara 

Soekarno-Hatta terjadi pada musim hujan terutama 

di bulan Desember, contohnya kejadian angin 

kencang yang menumbangkan dua papan baliho 

pada Desember 2016 [4], 1.274 penerbangan di 

Bandara Soekarno Hatta mengalami keterlambatan 

pada Desember 2017 [11], dan dua pesawat 

Garuda nyaris tabrakan di taxy-way akibat 

komunikasi terganggu karena cuaca buruk pada 

bulan Desember 2019 (Maulidya, 2019).

Rasmusson dan Carpenter telah mendeskripsikan 

evolusi El Niño/Southern Oscillation (ENSO) dan 

hubungannya dengan anomali suhu permukaan 

laut (SSTA) dan presipitasi di daerah ekuatorial 

[9]. Waliser dan Graham  mengungkapkan bahwa 

SST yang tinggi umumnya berkaitan dengan 

pengurangan konveksi [13]. Fenomena global El 

Niño dan La Niña mempengaruhi perubahan pola 

distribusi curah hujan yang tidak merata di wilayah 

Convective clouds are essentially clouds that need to be watched out for their harmful effects on air 

transportation traffic. Heavy rain, strong winds, hail, thunderstorms and other extreme weather are caused 
by the growth of convective clouds. The global phenomenon of El Niño and La Niña influences changes 
in the pattern of rainfall distribution that is uneven in areas with monsoonal rainfall types. This research 

was conducted to test the correlation between sea surface temperature anomalies with the life time of 

convective clouds and their relationship with ENSO by collecting Cls of 8NhClCmCh, sea level anomaly 

data and ENSO data. The results obtained are the correlation coefficient values   between the anomaly of 
the Indonesian sea surface temperature and the life time of convective clouds from 2001 to 2019 classified 
in the weak category, while the correlation coefficient values   between the Java Sea surface anomalies 
with the life time of the convective clouds from 2001 to 2019 are included in weak category. The El Niño 

phenomenon as a global factor does not predominantly affect the life time of convective clouds in 2003 

and 2007, but is very influential in 2010 and 2016. The La Niña phenomenon in 2008 with strong intensity, 
does not have a large influence as a global scale weather factor on time convective cloud life, but in 2011, 
2012, and 2018 the La Niña phenomenon greatly affected the life time of convective clouds.

 

Keywords: ENSO, sea surface temperature anomaly, lifetime, convective cloud

ABSTRACT
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Uji korelatif dilakukan antara anomali suhu 

permukaan laut dan jumlah waktu hidup awan 

konvektif per tahun. Formula yang digunakan dalam 

uji korelatif adalah:

           (1)

dengan r = Koefisien korelasi antara X dan Y

 X= Jumlah jam keberadaan awan 
konvektif

 Y=Nilai anomali suhu permukaan laut di 
Laut Jawa

3.  Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Waktu Hidup Awan Konvektif 

didasarkan pada ENSO

Kejadian El Niño terjadi pada tahun 2003, 

2007, 2010, dan 2016, dimana secara berturut-

turut memiliki intensitas sedang, lemah, sedang, 

dan sangat kuat. Sedangkan La Niña terjadi pada 

tahun 2008, 2011, 2012, dan 2018 dimana secara 

berturut-turut memiliki intensitas kuat, kuat, sedang, 

dan lemah.

Tabel 2. Fenomena El Niño dan La Niña tahun 

2000-2019 [6]

yang memiliki tipe hujan monsunal [8]. El Niño 

menyebabkan curah hujan menjadi berkurang dan 

La Niña menyebabkan peningkatan curah hujan 

[3]. Wilayah bagian selatan Indonesia termasuk 

Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan wilayah 
dengan tipe hujan monsunal [7]. Proses El Niño 

pada bulan  Desember, matahari terletak di titik  

balik selatan  bumi menyebabkan  daerah  lintang  

selatan  mengalami  musim  panas. Penyinaran oleh  

sinar  matahari  perairan di  pasifik  tengah  dan  
timur yang besar menyebabakan  peningkatan  suhu  

dan  kelembapan  udara  pada  atmosfer. Udara dari 

Pasifik Barat bergerak ke Pasifik Tengah dan Timur 
sehingga awan konvektif di atas Indonesia bergeser 

ke Pasifik Tengah dan Timur [10].

2.  Metode Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan 

sandi Me-48 bulan Desember tahun 2001-2019 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Sandi Cl dari 

8NhClCmCh menjadi pedoman dalam menentukan 

awan konvektif, yaitu dipilih sandi Cl = 2, 3, dan 9. 

Sandi 9 menunjukkan awan Cb dengan landasan, 

sandi 3 menunjukkan awan Cb tanpa landasan, 

dan sandi 2 menunjukkan awan Towering Cumulus 

(TCu). Data yang digunakan adalah per jam.

Kemudian mengumpulkan data ENSO per 

tahun, El Niño atau La Niña yang dominan terjadi. 

Pergeseran awan konvektif dari Indonesia ke Pasifik 
Tengah dan Timur menyebabkan waktu hidup 

awan konvektif saat El Niño menjadi lebih pendek, 

dimana saat La Niña waktu hidup awan konvektif 

lebih panjang.

Tabel 1. Interpretasi nilai r (koefisien korelasi) [12]
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Fenomena El Niño dan La Niña termasuk dalam 

faktor global. Tahun 2003 dengan fenomena El 

Nino intensitas sedang, waktu hidup awan konvektif 

pada tahun tersebut di Bandara Soekarno-Hatta 

adalah 119 jam, mengalami kenaikan waktu 

hidup dibandingkan dengan tahun 2002 yang 

waktu hidupnya adalah 107 jam. Hal yang sama 

terjadi di tahun 2007 dengan waktu hidup awan 

konvektif sebesar 177 jam, fenomena El Niño saat 

itu intensitas lemah, mengalami kenaikan waktu 

hidup dibandingkan dengan tahun 2006 yang 

waktu hidup awan konvektif sebesar 125 jam. Hal 

ini menandakan bahwa fenomena El Niño sebagai 

faktor global tidak mempengaruhi secara dominan 

waktu hidup awan konvektif pada tahun 2003 dan 

2007. 

Tahun 2010 dan 2016 memiliki ciri yang 

berbeda, dimana waktu hidup awan konvektif di 

Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Tahun 2010 terjadi fenomena El Niño dengan   

intensitas   sedang,   waktu hidup awan konvektif 

pada tahun tersebut di Bandara Soekarno-Hatta 

adalah 169 jam, mengalami penurunan waktu 

hidup dibandingkan dengan tahun 2009 yang waktu 

hidupnya adalah 290 jam. Hal yang sama terjadi di 

tahun 2016 dengan waktu hidup awan konvektif 

sebesar 24 jam, fenomena El Niño saat itu intensitas 

sangat kuat, mengalami penurunan waktu hidup 

yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 
2015 yang waktu hidup awan konvektif sebesar 167 

jam. Fenomena El Niño sebagai faktor cuaca skala 

global sangat berpengaruh di tahun 2010 dan 2016. 

Tabel 3. Waktu hidup awan konvektif per jam selama periode 2001-2019
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3.2.Analisis Waktu Hidup Awan Konvektif 

dengan Anomali Suhu Permukaan Laut

Penelitian ini menguji korelasi antara anomali 

suhu permukaan air laut dengan waktu hidup awan 

konvektif. Laut Indonesia dan Laut Jawa menjadi 
area fokus dengan dipilih nilai maksimum dari 

anomali tersebut. Nilai koefisien korelasi antara 
SSTA Laut Indonesia dengan waktu hidup awan 

konvektif dari tahun 2001 hingga 2019 adalah 

0.252475, dimana pengujian dari tahun 2011 hingga 

2019, nilai koefisien korelasi sedikit lebih besar 
yaitu 0.298540 dalam kategori lemah.

Tabel 4. SSTA dan Waktu Hidup (Sumber: NOAA)

Nilai koefisien korelasi antara SSTA Laut Jawa 
dengan waktu hidup awan konvektif dari tahun 2001 

hingga 2019 sebesar 0.322053 yang masuk dalam 

kategori lemah, namun dari tahun 2011 hingga 2019 

memiliki nilai 0.608758 tergolong dalam kategori 

kuat.

Gambar 1. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2001.

Gambar 2. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2002.

Gambar 3. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2003.
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Gambar 4. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2004.

Gambar 5. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2005.

Gambar 6. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2006.

Gambar 7. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2007.

Gambar 8. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2008.

Gambar 9. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2009.

Gambar 10. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2010.

Gambar 11. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2011.
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Gambar 12. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2012.

Gambar 13. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2013.

Gambar 14. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2014.

Gambar 15. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2015.

Gambar 16. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2016.

Gambar 17. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2017.

Gambar 18. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2018.

Gambar 19. Grafik waktu hidup awan konvektif 
tahun 2019.
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Analisis waktu hidup awan konvektif dari tahun 

2001 hingga 2008, secara umum dominan tumbuh 

pada jam 06 UTC hingga 08 UTC, Berawal dari 

tahun 2009 hingga 2012, jam 10-12 UTC terlihat 

dominan perkembangan awan konvektif. Tahun 

2013 hingga 2018 bergeser kembali waktu hidup 

awan konvektif menjadi jam 08 UTC hingga 10 

UTC, dimana tahun 2019 kembali bergeser menjadi 

jam 10 UTC hingga 12 UTC.

4. Kesimpulan

Fenomena El Niño sebagai faktor global tidak 

mempengaruhi secara dominan waktu hidup awan 

konvektif pada tahun 2003 dan 2007, namun sangat 

berpengaruh di tahun 2010 dan 2016. Fenomena 

La Niña tahun 2008 dengan intensitas kuat, tidak 

memiliki pengaruh yang besar sebagai faktor cuaca 

skala global terhadap waktu hidup awan konvektif, 

namun tahun 2011, 2012, dan 2018 fenomena La 

Niña berpengaruh besar terhadap waktu hidup 

awan konvektif. 

Tahun 2009 menjadi waktu hidup awan konvektif 

terlama pada satu bulan Desember sebesar 290 

jam, sedangkan waktu hidup tahun 2016 paling 

kecil sebesar 24 jam.

Nilai koefisien korelasi antara SSTA Laut 
Indonesia dengan waktu hidup awan konvektif dari 

tahun 2001 hingga 2019 tergolong dalam kategori 

lemah, sedangkan nilai koefisien korelasi antara 
SSTA Laut Jawa dengan waktu hidup awan konvektif 
dari tahun 2001 hingga 2019 masuk dalam kategori 

lemah, namun dari tahun 2011 hingga 2019 memiliki 

nilai 0.608758 tergolong dalam kategori kuat. 

Secara umum selama hampir 2 dekade, awan 

konvektif muncul dengan frekuensi tertinggi per 

hari terjadi pada jam 07 UTC, diikuti oleh jam 10 

UTC, dimana frekuensi terendah terjadi pada jam 

22 UTC, diikuti oleh jam 02 dan 21 UTC.

5. Saran

Penelitian ini menjadi lebih baik dilengkapi 

dengan waktu hidup awan konvektif di musim 

kemarau dan musim transisi per bulan, sehingga 

dapat dianalisis pertumbuhan awan konvektif, 

terutama kecenderungan waktu hidupnya, 

secara keseluruhan. Model atmosfer juga dapat 

ditambahkan untuk menggambarkan dinamika 

proses yang terjadi di sekitar awan konvektif, 

apakah mendukung pertumbuhan atau tidak.
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