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“TAMU KEMARAU“

Kondisi curah hujan pada bulan Juni mengalami 
penurunan drastis, yang menandakan musim 
kemarau mulai menyapa, terkuhusus wilayah 
Bandara Soekarno-Hatta. Musim kemarau menjadi 
salah satu musim yang ada di daerah tropis. Musim 
kemarau ini tidak melulu dengan kondisi panas 
yang tanpa henti. BMKG menyatakan melalui siaran 
pers “musim kemarau tahun 2020 secara umum 
diprediksi lebih basah dari musim kemarau tahun 
2019, meski demikian terdapat 30% Zona Musim 
yang diprediksi akan mengalami kemarau lebih 
kering dari normalnya”.

Angin timuran juga sudah mendominasi wilayah 
bandara, yang dapat menjadi pedoman aktivitas 
transportasi penerbangan. Informasi ini dapat dilihat 
pada buletin MetAero kali ini yang menyajikan profil 
cuaca bulan Juni 2020 dan ACS bulan Juli periode 
10 tahun terakhir serta prakiraan dinamika atmosfer 
yang terjadi pada bulan Juli tahun 2020 pada rubrik 
AEROWATCH.

Rubrik AEROCOM menyajikan informasi yang 
menarik tentang perbedaan beberapa fenomena 
cuaca ekstrim dan juga aktivitas gerhana matahari 
cincin. Rubrik AERONEWS,  AEROTECH, dan 
AEROSEARCH pun setia menemani para pembaca 
untuk menambah informasi dan wawasan serta 
penjelajahan berkaitan dunia cuaca penerbangan. 
Selamat berpetualang
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PROFIL PARAMETER CUACA DAN
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STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juni 2020

T
erjadinya penurunan curah hujan yang 
cukup drastis dari bulan Mei ke bulan 
Juni menandakan akan mulainya musim 
kemarau. Namun demikian musim 

kemarau ini dapat berjalan seperti pada umumnya, 
tetapi potensi terjadinya kemarau basah juga dapat 
dimungkinkan di beberapa wilayah. Kondisi kemarau 
basah ini memungkinkan potensi intensitas curah 
hujan tetap tinggi pada saat musim kemarau. 
Buletin ini seperti biasanya akan memberikan data 
profil cuaca pada bulan Juni 2020 serta Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) bulan Juli periode 
2010-2019.

1.     ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Juni 
2020 menunjukkan kondisi arah dan kecepatan 
angin yang terjadi. Kondisi arah angin bervariasi 
di semua arah mata angin. Angin timuran 
mendominasi dengan kecepatan yang lebih kuat 
sedangkan angin baratan sudah melemah. Arah 
angin dominan bertiup dari arah timur dengan 
kecepatan dari nilai terendah hingga mencapai 17 
knot. Angin maksimum didominasi dari arah timur 
laut dan timur. Berikut adalah gambar profil arah 
dan kecepatan angin bulan Juni 2020.

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
disajikan untuk menginformasikan kondisi cuaca 
selama 10 tahun yang lalu pada bulan terkait. 
Data ACS bulan Juli ini (periode 2010-2019) dapat 
dijadikan acuan untuk kegiatan take-off dan landing 
selama bulan Juli 2020. Kondisi arah dan kecepatan 
angin yang ditunjukkan pada gambar ACS bulan 
Juli memperlihatkan angin dominan bertiup dari 
arah timur laut serta variasinya yang masih cukup 
beragam. Adapun kecepatan bervariasi dari CALM 
hingga mencapai 21 knot. Pada bulan Juli, 
kondisi monsun yang aktif yaitu monsun Australia 
sehingga angin timuran pada prinsipnya akan 
mendominasi. Potensi angin maksimum pada bulan 
Juli ini juga cukup besar sehingga dapat menjadi 
perhatian terutama untuk aktifitas take-off dan 
landing. Angin dengan arah tegak lurus landasan 
(crosswind) memiliki persentase kejadian sebesar 
15% pada bulan Juli selama 10 tahun terakhir 
sehingga para user penerbangan diharapkan dapat 
waspada terhadap potensi ini. Berikut adalah 
gambar ACS bulan Juli selama 10 tahun.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juli 
periode 2010 - 2019
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Gambar ACS Visibility Bulan Juli periode 2010 - 2019

 2.    VISIBILITY

Profil visibility bulan Juni 2020 menunjukkan 
kondisi rata-rata visibility yang terjadi setiap 
jamnya. Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan 
ini, yaitu 6.6 km. Kondisi nilai visibility minimum 
yang terjadi pada bulan Juli yaitu 2 km sedangkan 
nilai visibility maksimum yang didapat yaitu 10 
km. Kondisi rendahnya nilai visibility umumnya 
disebabkan udara kabur yang terjadi. Pada bulan 
ini kondisi visibility minimum tersebar merata 
dikarenakan udara kabur yang terjadi merata di 
berbagai waktu. Berikut adalah profil visibility 
harian yang terjadi pada bulan Juni 2020.

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Juni 2020

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
memberikan informasi terkait kondisi visibility pada 
bulan Juli selama 10 tahun terakhir (2010 – 2019). 
Visibility menjadi salah satu komponen penting 
dalam aktifitas transportasi penerbangan. Informasi 
ACS visibility bermanfaat untuk memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan Juli 
mendatang. Berdasarkan nilai ACS visibility bulan 
Juli di wilayah Bandara Soekarno–Hatta memiliki 
rata-rata sekitar 6.8 km dengan nilai maksimum 10 
km di setiap tahun  dan nilai minimum sebesar 500 
meter pada tahun 2010 dan 2013. Rendahnya nilai 
visibility dapat disebabkan oleh adanya kabut saat 
dini hari dan udara kabur pada pagi hingga siang hari 
dan sebagian kecil adanya presipitasi. Oleh karena 
itu, penting bagi pengguna jasa meteorologi untuk 
mengetahui bagaimana kondisi cuaca di bulan 
Juli yang dapat mempengaruhi keadaan visibility. 
Berikut adalah ACS visibility bulan Juli periode 10 
tahun terakhir.

 3.     CURAH HUJAN

Curah hujan menginformasikan nilai curah 
hujan yang terjadi selama waktu yang ditentukan. 
Informasi curah hujan juga sangat berguna untuk 
memetakan daerah terdampak yang riskan terjadinya 
bencana terutama bencana hidrometeorologi dari 
hujan ini. Profil curah hujan bulan Juni 2020 
menunjukkan  jumlah curah hujan yang menurun 
cukup drastis dari bulan Mei. Pada bulan Juni curah 
hujan tercatat hanya sebesar 11.7 mm sedangkan 
bulan Mei masih tercatat 90 mm. Distribusi curah 
hujan bulan Juni 2020 tercatat pada dasarian I (10 
hari pertama) adalah 6.3 mm, kemudian dasarian 
II sebesar 1.1 mm, dan dasarian III dengan 
jumlah curah hujan sebesar 4.3 mm. Data curah 
hujan bulan Juni berikut disandingkan dengan data 
Aerodrome Climatological Summary bulan Juli 
selama 10 tahun terakhir (2010–2019).

 Aerodrome Climatological Summary bulan 
Juli menunjukkan nilai rata-rata jumlah curah 
hujan bulan Juli selama 10 tahun terakhir sebesar 
102.4 mm. Bulan Juli merupakan periode musim 
kemarau yang pada umumnya kondisi curah hujan 
akan sangat kecil bahkan tidak ada hari hujan 
sama sekali. Namun demikian, tidak menutup 
kemungkinan adanya potensi terjadi kemarau 
basah sehingga tidak terjadi penurunan jumlah 
curah hujan bahkan dapat menghasilkan curah 
hujan yang tinggi seperti pada tahun 2013 yang 
tercatat jumlah curah hujannya sebesar 343.2 mm. 
Berikut adalah grafik profil dan ACS curah hujan
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Gambar Grafik Curah Hujan Bulan Juni 2020 dan ACS Bulan 
Juli 2010 - 2019

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan Juni 2020

4.     TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Juni 2020 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 28,30C. 
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi pada 
bulan ini, yaitu 33,70C. Kemudian nilai temperatur 
udara minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 
23,80C. Kondisi temperatur udara dipengaruhi 
gerak semu matahari. Pada bulan Juni, posisi 
matahari bergerak dari equator menuju Belahan 
Bumi Utara (BBU). Hal ini cukup mempengaruhi 
kondisi temperatur udara selain kondisi lokal wilayah 
masing-masing. Berikut adalah profil temperatur 
udara bulan Juni 2020.

Selanjutnya disajikan Aerodrome 

Climatological Summary yang menggambarkan 
kondisi umum temperatur udara yang terjadi pada 
bulan Juli selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan 
grafik berikut, data temperatur udara di Bandara 
Soekarno-Hatta memiliki nilai rata-rata di bulan 
Juli sebesar 27,60C, kemudian nilai maksimum 
mencapai 34,40C di tahun 2014, serta temperatur 

minimum mencapai 20,20C di tahun 2018. Berikut 
adalah grafik ACS temperatur udara bulan Juli 
periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Juli periode 2010 – 2019

5.     TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara hampir mirip dengan 
temperatur udara yang sama-sama dipengaruhi 
oleh gerak semu matahari. Kondisi tekanan udara 
ini berbanding terbalik dengan kondisi temperatur 
udara, dimana apabila temperatur udara mencapai 
nilai yang minimum, maka tekanan udara akan 
menghasilkan nilai yang maksimum. Profil 
tekanan udara bulan Juni 2020 menunjukkan 
nilai tekanan udara rata-rata pada bulan tersebut 
adalah 1008.8 mb. Nilai tekanan udara maksimum 
yang terjadi pada bulan ini adalah sebesar 1012.4 
mb sedangkan nilai minimum yang tercatat pada 
bulan yang sama adalah 1004.5 mb. Berikut 
adalah grafik profil tekanan udara bulan Juni 2020.

Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan Juni 2020

Berikutnya adalah Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) Tekanan Udara selama 10 tahun 
terakhir (tahun 2010-2019). Berdasarkan grafik 
tersebut, terlihat rata-rata nilai tekanan udara 
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Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan Juni 2020

Gambar ACS Kelembapan Udara Juli Periode 2010 – 2019

Gambar ACS Tekanan Udara Juli periode 2010 - 2019

6.     KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan Juni 2020 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
adalah 77%. Nilai kelembapan udara maksimum 
mencapai 96%, sedangkan nilai kelembapan udara 
minimum menyentuh angka 50%. Pada bulan Juni 
kondisi angin yang bertiup didominasi oleh monsun 
Australia yang artinya kandungan udaranya 
cenderung memiliki sifat kering sehingga akan 
sangat berpengaruh terhadap kondisi kelembapan 
udara. Berikut adalah profil kelembapan udara 
bulan Juni 2020

Selanjutnya disajikan Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) kelembapan 
udara selama 10 tahun terakhir. Nilai kelembapan 
udara menunjukkan seberapa banyak kandungan 
uap air yang ada dalam parsel udara di suatu 
wilayah. Aerodrome Climatological Summary 
(ACS) untuk parameter kelembapan udara selama 
10 tahun terakhir ini menunjukkan nilai rata-rata 
kelembapan udara sebesar 76%, kemudian nilai 
maksimum mencapai 99% pada tahun 2013. Untuk 
nilai minimum kelembapan udara mencapai 39%  
pada tahun 2018. Berikut adalah ACS kelembapan 
udara bulan Juli periode 10 tahun terakhir 

7.      KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI  

   PENERBANGAN

Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 
udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 
tertentu. Kondisi cuaca menjadi komponen penting 
dalam transportasi penerbangan, terlebih penting 
untuk diketahui saat kegiatan take-off dan landing 
serta dapat menunjang informasi pada saat kondisi 
en-route. Berikut akan disajikan tabel kondisi 
cuaca sebagai rangkuman kondisi cuaca yang 
mempengaruhi penerbangan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan Juni 2020.

Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan fenomena 
udara kabur (HZ) menjadi kondisi cuaca dominan 
dikarenakan pada bulan Juni mulai memasuki 
musim kemarau. Monsun Australia aktif untuk 
membawa udara yang bersifat kering di sebagian 
besar wilayah Indonesia. [rozi,dila]

sebesar 1010.4 mb. Nilai tekanan udara maksimum 
mencapai 1015.3 mb pada tahun 2015 dan 2019, 
sedangkan nilai tekanan udara minimum mencapai 
1005.1 mb pada tahun 2012. Nilai tekanan udara 
menjadi komponen yang penting untuk proses 
take-off dan landing sehingga pengguna jasa 
meteorologi penerbangan diharapkan cermat dalam 
memperhatikan data meteorologi yang diberikan. 
Berikut adalah grafik ACS tekanan udara bulan Juli 
selama 10 tahun terakhir.
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan Juni 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 VCTS - TS 0

2 - - VCTS - 0

3 HZ - - HZ 0

4 HZ - - HZ 0

5 HZ -RA HZ HZ 0.3

6 HZ - HZ HZ 0

7 - - - HZ 0

8 HZ - -RA -TSRA 1

9 TSRA TS HZ HZ 0

10 HZ - - - 0

11 - - - HZ 0

12 - - - VCTS 0

13 - - - HZ 0

14 HZ - HZ HZ 0

15 HZ HZ HZ HZ 0

16 - - - HZ 0

17 HZ - - HZ 0

18 HZ - VCTS HZ 0

19 HZ -RA HZ HZ 1

20 HZ - - HZ 0

21 HZ - - -RA 0.2

22 HZ HZ HZ -RA 3.5

23 HZ - HZ HZ 0

24 HZ - - HZ 0

25 HZ - - BR 0

26 HZ - -RA HZ 0.6

27 HZ - - HZ 0

28 HZ - - HZ 0

29 HZ - - HZ 0

30 HZ - - HZ 0
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Gambar Posisi Wilayah NINO 3.4
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

C
uaca merupakan keadaan udara di 
suatu wilayah dalam waktu tertentu. 
Memprakirakan cuaca di suatu wilayah 
dapat dianalisis melalui fenomena cuaca 

apa yang terjadi dimana terbagi menjadi tiga jenis 
antara lain fenomena cuaca skala global, skala 
regional dan skala lokal. Fenomena cuaca skala 
lokal merupakan faktor utama pendukung dalam 
memprakirakan cuaca disuatu wilayah. Fenomena 
cuaca skala global dan skala regional walaupun 
tidak menjadi faktor utama dalam membuat 
prakiraan cuaca di suatu wilayah tetap harus 
diperhatikan dikarenakan waktu terjadinya cuaca 
apabila dikarenakan adanya gangguan cuaca skala 

regional dapat berlangsung selama beberapa hari 
hingga beberapa minggu seperti adanya gangguan 
siklon tropis, cold surge, serta gangguan fenomena 
cuaca skala global dapat mempengaruhi dalam 
jangka waktu bulanan dengan wilayah yang 
terpengaruh hingga puluhan kilometer seperti 
adanya gangguan El Nino, La Nina, Dipole Mode, 
Madden-Julian Oscillation (MJO).

Lalu bagaimanakah prospek cuaca di wilayah 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk 
bulan Juli 2020?  Mari kita tinjau dari berbagai jenis 
gangguan yang ada dibawah ini:

PRAKIRAAN CUACA BULAN JULI 2020
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Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Juli 2020
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

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

Gambar Prakiraan Anomali IOD Bulan Juli 2020
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

World Meteorological Organization (WMO) 
menyebutkan fenomena El Nino dan La Nina 
merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi 
pola iklim pada berbagai belahan dunia. El Nino dan 
La Nina merupakan salah satu dari fenomena cuaca 
skala global dimana El Nino akan terjadi apabila suhu 
muka laut di perairan Samudera Pasifik Tengah dan 
Timur lebih panas sehingga mendorong terjadinya 
pertumbuhan awan konvektif yang mendukung 
adanya peningkatan intensitas curah hujan di sekitar 
wilayah tersebut serta menurunkan intensitas curah 
hujan di Indonesia. La Nina merupakan fenomena 
kebalikan dari El Nino dimana merupakan fenomena 
cuaca yang akan terjadi apabila suhu muka laut di 
perairan Samudera Pasifik Tengah dan Timur lebih 
dingin sehingga mendorong massa udara bergerak 
menuju perairan Indonesia yang menyebabkan 
pertumbuhan awan konvektif di Indonesia dan 
mengakibatkan adanya peningkatan intensitas 
curah hujan di Indonesia dan penurunan intensitas 
curah hujan di sekitar wilayah NINO 3.4. El Nino 
dan La Nina dapat dilihat dari nilai anomali suhu 
muka laut daerah NINO 3.4, apabila memiliki nilai 
< -0.8oC maka terjadi La Nina, sedangkan apabila 
memiliki nilai > +0.8oC maka terjadi El Nino.

 Berdasarkan prakiraan anomali suhu muka laut 
Bulan Juli, kedelapan model memprakirakan cuaca 
dari nilai anomali suhu muka laut bahwa fenomena 
El Nino atau La Nina berada pada fase netral, 
sehingga dinamika atmosfer di wilayah tropis dan 
sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata - 
ratanya dan merupakan normal iklim. 

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 Juli 2020 apabila dilihat dari 
pergerakan Southern Oscillation Index (SOI) 30 
hari menunjukkan nilai -9.3 yang berarti sedang 
berada di fase El Nino.

Indian Ocean Dipole (IOD) merupakan 
fenomena cuaca yang terjadi akibat perbedaan 
suhu muka laut di Samudera Hindia bagian 
barat dan timur, dimana IOD fase positif bernilai 
>+0.4oC yang mengindikasikan bahwa suhu muka 
laut di Samudera Hindia bagian barat lebih panas 
sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan 
awan konvektif yang akan meningkatkan intensitas 
curah hujan di sekitar wilayah tersebut serta 
menurunkan intensitas curah hujan di Indonesia. 
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Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Juli 2020
Sumber : http://www.bom.gov.au

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

Sebaliknya, IOD fase negatif bernilai < -0.4oC 
yang mengindikasikan bahwa suhu muka laut di 
Samudera Hindia bagian timur lebih panas sehingga 
mendorong terjadinya pertumbuhan awan konvektif 
yang akan meningkatkan intensitas curah hujan di 
sekitar wilayah di Indonesia. Berdasarkan Gambar 
prakiraan anomali IOD Bulan Juli 2020 terlihat empat 
dari enam model dalam memprakirakan cuaca dari 
nilai anomali suhu muka laut menunjukkan bahwa 
fenomena IOD sedang berada pada fase netral dan 
merupakan normal iklim.

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

Madden-Julian Oscillation (MJO) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 
ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari 
dan terdiri dari delapan fase. MJO memiliki dampak 
bagi wilayah Indonesia apabila berada pada fase 
tiga hingga lima dan dinyatakan lemah apabila 
berada dalam lingkaran. Berdasarkan diagram fase 
MJO, posisi MJO pada tanggal 25 Juni 2020 sedang 
berada di fase satu. 

Outgoing Longwave Radiation (OLR) adalah 
radiasi balik yang dipancarkan dari bumi dalam 
bentuk radiasi termal. Warna biru pada citra 
anomali OLR menunjukkan nilai negatif dan 
mengindentifikasikan 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 mengindentifikasikan 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 fase OLR, seluruh wilayah Indonesia 
memiliki nilai anomali OLR negatif kecuali wilayah 
Kalimantan bagian utara, perairan bagian timur 
wilayah Indonesia seperti Laut Arafuru, Laut Aru, 
Laut Banda, Laut Seram dan Samudera Pasifik yang 
memiliki nilai anomali OLR positif.

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 Juli 2020 bernilai positif di seluruh wilayah 
Indonesia.

Kesimpulan

Prakiraan cuaca bulan Juli 2020 di wilayah 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 
berada pada fase penurunan intensitas curah hujan 
menjadi dibawah dari normalnya serta suhu udara 
pada siang hari akan lebih tinggi dan suhu udara 
pada malam hari akan lebih rendah dari normalnya. 
[Mega]
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Diagram Gerhana Matahari
(Sumber : https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5062126/

catat-ini-waktu-gerhana-matahari-cincin-terlihat-di-langit-surabaya)

P
ada tanggal 21 juni 2020 terjadi fenomena 
Gerhana Matahari Cincin, tapi sayang 
sekali fenomena ini tidak dapat disaksikan 
di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menurut BMKG dalam rilisan di liputan6.
com bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 yang 
dapat diamati adalah Gerhana Matahari Sebagian. 
Fenomena ini dapat diamati hanya di 432 kota dan 
kabupaten yang ada di 31 provinsi. Gerhana dimulai 
paling awal di Sabang, Aceh 13.16 WIB, sementara 
kota yang paling akhir mulai waktu gerhananya 
yaitu Kepanjen, Jawa Timur pada pukul 15.19 WIB.

Gerhana Matahari Sebagian 
(Sumber : https://pendidikan.co.id/pengertian-gerhana-matahari/)

 LAPAN dalam Instagramnya mengatakan 
Gerhana Matahari merupakan peristiwa dimana 
Matahari, Bulan dan Bumi berada pada satu 
garis lurus, dan bayangan Bulan jatuh pada 
permukaan Bumi. Gerhana Matahari kali ini adalah 
Gerhana Matahari Cincin, ketika piringan Bulan 

nampak sedikit lebih kecil dibandingkan piringan 
Matahari ketika melintasi piringan Matahari. Hal 
ini karena ujung bayangan gelap/penuh (umbra) 
Bulan tidak jatuh di permukaan Bumi sehingga 
terbentuk perpanjangan bayangan Bulan yang 
disebut antumbra. Antumbra inilah yang jatuh ke 
permukaan Bumi sehingga wilayah yang terkena 
antumbra akan mengalami gerhana Matahari 
cincin. Sedangkan wilayah di permukaan Bumi 
yang terkena bayangan semu (penumbra) Bulan 
akan mengalami Gerhana Matahari Sebagian.  

 Fenomena Gerhana Matahari Cincin pada tahun 
2020 ini juga bertepatan dengan peristiwa Solstis 
Musim Panas, yaitu titik balik musim panas dimana 
Matahari berada di Bagian Bumi Utara paling Utara 
sesuai dengan pergerakan semu Matahari tahunan. 
Karena hal tersebut maka Fenomena Gehana 
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Pergerakan Semu Matahari Tahunan
(Sumber : https://www.harapanrakyat.com/2019/10/gerak-semu-matahari/)

Matahari Cincin tahun ini dinamakan juga Cincin 
Api Solstis, LAPAN menyebutkan bahwa Cincin Api 
Solstis terakhir kali terjadi pada tanggal 21 Juni 
1648 dan akan terulang lagi pada tanggal 21 Juni 
2039.

Namun nampaknya kita harus berhati-hati ketika 
hendak menikmati fenomena ini. Pasalnya melihat 
gerhana matahari secara langsung dengan mata 
terbuka sangatlah berbahaya. Dikutip dari Time, 
Dr. B. Ralph Chou, presiden Royal Astronomical 
Society of Canada, menjelaskan bahwa melihat 
gerhana Matahari secara langsung bisa berakibat 
fatal bagi mata.

"Jika orang melihat tanpa perlindungan yang 
tepat ke arah gerhana Matahari, mereka berisiko 
melukai mata mereka sendiri. Dan jika mereka 
mengalami cedera, tergantung pada seberapa 
sering dan berapa lama mereka melihat gerhana 
Matahari tanpa perlindungan, mereka memiliki 
risiko besar kehilangan penglihatan permanen," 
kata Dr. B. Ralph Chou.

Ralph Chou menjelaskan bahwa tidak ada gejala 
rasa sakit secara langsung ketika mata melihat 
gerhana Matahari. Itu karena retina tidak memiliki 
reseptor rasa sakit, jadi sulit untuk mengetahui 
apakah Anda benar-benar sedang mengalami 
cedera mata.

Gejala umum mulai terjadi 12 jam setelah 
melihat gerhana, ketika orang bangun di pagi hari 
dan melihat penglihatan mereka telah berubah. 

Tidak ada solusi untuk mengurangi cedera secara 
efektif, kata Chou, selain menunggu dan melihat 
apakah pasien mendapatkan kembali penglihatan 
mereka. Namun jika cedera mereka terlalu parah, 
maka mereka bisa mengalami kebutaan.

Dikutip dari liputan6.com, agar aman saat 
mengamati gerhana matahari, maka dapat 
menggunakan peralatan seperti kamera pinhole 
atau kamera lubang jarum, kacamata matahari, 
binokular, atau teleskop dan kamera DSLR.

Apakah fenomena Gerhana Matahari Cincin 
berpengaruh terhadap kondisi cuaca?

Wido Hanggoro dalam artikel ilmiahnya yang 
berjudul “PENGARUH INTENSITAS RADIASI 
SAAT GERHANA MATAHARI CINCIN TERHADAP 
BEBERAPA PARAMETER CUACA” berkesimpulan 
bahwa dari data yang diperoleh, tekanan udara 
dan kelembaban udara meningkat selama kejadian 
gerhana. Namun hanya suhu udara dan kelembaban 
udara yang memiliki kaitan yang cukup jelas 
dengan kejadian gerhana. Suhu Udara mengalami 
penurunan sebesar 4-5OC selama kejadian gerhana 
dan mencapai titik minimum 5 menit setelah 
kejadian. 

Belum banyak penelitian terhadap kaitan antara 
gerhana dengan kondisi cuaca, maka diharapkan 
adanya keinginan dari para peneliti yang lain untuk 
mengkajinya terutama dari Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta. [Day]
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Gambar Kejadian Waterspout di wilayah Kepulauan Riau dan Aceh

P
ada buletin edisi sebelumnya, telah dibahas mengenai siklon tropis dengan mendalam dimana 
keberaannya memberikan dampak cuaca ekstrem yang patut diwaspadai oleh masyarakat pada 
daerah sekitar kejadiannya. Selain siklon tropis, terdapat fenomena-fenomena lain yang sama-
sama merupakan pusaran atmosfer, diantaranya adalah Tornado dan Waterspout. Waterspout 

umum terjadi di wilayah Indonesia. Pada tanggal 04 Oktober 2019 fenomena ini muncul di wilayah 
Kepulauan Riau dan pada tanggal 26 Maret 2020 fenomena ini muncul di wilayah Aceh. 

P E R B E D A A N  S I K LO N 
T R O P I S ,  T O R N A D O , 

W AT E R S P O U T

Selain Waterspout, tornado juga merupakan 
fenomena pusaran atmosfer yang umum terjadi di 
wilayah Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, 
Eropa, Afrika Selatan, Australia dan Selandia 
Baru. Lantas, apakah ada perbedaan antara siklon 
tropis, tornado dan waterspout? Mengingat bahwa 
siklon tropis, tornado dan waterspout sama-sama 
merupakan pusaran atmosfer. Pada tulisan kali 
ini, dibahas mengenai perbedaan antara siklon 
tropis, tornado dan waterspout dari masing-masing 
pengertian, ukuran diameter, siklus hidup dan arah 
geraknya.

Pengertian Siklon Tropis, Tornado dan 

Waterspout

Menurut Peraturan Kepala BMKG Kep.009 Tahun 
2010, Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah 
dengan angin berputar siklonik yang terbentuk 
di lautan wilayah tropis dengan kecepatan angin 
minimal 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knot 
atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) km/jam 
disekitar pusat pusaran. Siklon tropis merupakan 
badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata 
siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon 
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tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya 
mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih 
dari 26.5°C. Ada beberapa nama sebutan lain dari 
siklon tropis yang disebabkan karena perbedaan 
tempat. “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 yang mempunyai kecepatan angin 
maksimum lebih dari 64 knot (119 km/jam).

Tornado merupakan kolom udara yang berputar 
membentuk hubungan antara awan cumulonimbus 
dengan permukaan tanah. Kecepatan angin dari 
tornado dapat mencapai 177 km/jam. Tornado 
memiliki jangkauan jarak rata-rata 75 meter 
dan dapat menempuh jarak beberapa kilometer. 
Bahkan tornado pernah terjadi dengan kecepatan 
angin mencapai 300-480 km/jam dan mempunyai 
lebar jangkauan lebih dari satu mil atau setara 1,6 
km dan bisa bertahan di permukaan tanah lebih 
dari 100 km. Di Indonesia terdapat fenomena 
angin puting beliung yang merupakan 
tornado dengan skala lebih kecil. Tornado 
terbentuk dalam berbagai jenis ukuran, namun 
bentuk tornado secara umum berbentuk corong 
kondensasi dengan ujungnya yang menyempit 
serta dikelilingi oleh awan-awan yang biasanya 
membawa puing-puing. Tornado biasanya terjadi 
pada siang atau sore hari ketika musim pancaroba. 
Angin jenis ini dapat menghancurkan segala sesuatu 
yang dilaluinya, karena benda yang dilewati oleh 
tornado akan terangkat pada pusaran angin lalu 
terlempar.

Penampakan Tornado Alley di Florida, Amerika.

Waterspout adalah pusaran kolumnar yang 
kuat (biasanya muncul sebagai awan berbentuk 
corong ) yang terjadi di atas badan air, baik di 
laut maupun di danau . Waterspout terhubung 
dengan awan Cumulonimbus. Menurut Peraturan 
Kepala BMKG Kep.009 Tahun 2010 Waterspout 
adalah angin Puting Beliung di Lautan atau angin 
kencang yang berputar yang keluar dari awan 
Cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 
(tiga puluh empat koma delapan) knot atau 64,4 
(enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/
jam dan terjadi di laut dalam waktu singkat.

Ukuran Diameter

Ukuran diameter tornado, dan waterspout 
sama-sama berkisar pada ratusan meter, dan 
dihasilkan dari single sel konvektif (cumulonimbus). 
Sedangkan ukuran diameter siklon dapat mencapai 
ratusan kilometer terdiri dari lusinan sel konvektif. 
Tornado terjadi di atas daratan, waterspout terjadi 
di atas perairan, (baik berupa danau maupun laut), 
dan siklon tropis terjadi di atas lautan luas. Siklon 
tropis dan waterspout yang memasuki daratan 
akan melemah dan kemudian mati. 

Siklus Hidup

Siklon tropis mempunyai daur hidup mulai 
dari proses pembentukannya hingga saat 
kepunahannya. 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. 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 
dengan wilayah konvektif dengan awan-awan 
cumulonimbus. Pusat sirkulasi seringkali 
belum terbentuk, namun kadangkala sudah 
nampak pada ujung sabuk perawanan yang 
membentuk spiral. 

2. 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 
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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. 

3. 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. Pada 
siklon tropis yang lebih kuat dapat terlihat 
jelas 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). Tahap 
matang biasanya hanya bertahan selama 
kurang lebih 24 jam sebelum intensitasnya 
mulai melemah. 

4. 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.

Siklon Tropis Haiyan terlihat dari citra satelit

 Selanjutnya, fase-fase proses terjadinya 
Tornado. Tornado biasanya terjadi ketika musim 
pancaroba pada waktu siang atau sore hari 
dengan suhu udara panas, pengap dan awan di 
langit akan menghitam. Hal ini merupakan akibat 
dari radiasi sinar matahari di siang hari yang 
menyebabkan tumbuhnya awan secara vertikal. 
Lalu terjadi pergolakan arus udara naik di awan 
hitam tersebut dan turun ke permukaan tanah 
dengan kecepatan yang tinggi secara tiba-tiba dan 
bergerak secara acak. Proses terjadinya ebuah 
angin tornado berkaitan dengan proses terjadinya 
awan Cumulonimbus. Berikut ini adalah fase-fase 
terkait proses terjadinya Tornado: 

1. Fase Tumbuh, pada fase ini terjadi arus 
udara yang naik ke atas awan dengan kuat. 
Pada fase ini diperkirakan hujan belum turun 
ke permukaan bumi, karena titik-titik air dan 
kristal es akan tertahan oleh arus udara yang 
naik ke atas puncak awan. 

2. Fase Matang, pada fase matang titik-titik 
air di awan tidak bisa tertahan lagi oleh 
udara yang naik ke arah puncak awan, 
sehingga turun hujan dan menyebabkan 
gesekan antara arus udara yang naik dan 
arus udara yang turun. Suhu massa udara 
yang turun lebih dingin daripada suhu udara 
di sekitarnya. Arus udara yang naik dan 
turun akan menimbulkan gerakan memutar 
sehingga membentuk pusaran. Arus udara 
ini akan berputar semakin kencang dan 
menyerupai sebuah siklon yang mendekati 
bumi. Pada fase matang ini biasanya disertai 
dengan hujan deras yang membentuk 
sebuah pancaran air. 

3. Fase Punah, pada fase ini massa udara yang 
naik akan menghilang, sehingga massa 
udara yang turun akan meluas ke seluruh 
bagian awan. Biasanya hujan akan berhenti 
dan massa udara yang turun akan melemah, 
sehingga pada fase punah ini menjadi fase 
berakhirnya awan Cumulonimbus.

Perbedaan lainnya adalah tornado memerlukan 
geser vertikal besar dari angin horizontal (yaitu 
perubahan kecepatan angin dan / atau arah dengan 
ketinggian) untuk memberikan kondisi ideal dalam 
pembentukan tornado, sedangkan siklon tropis 
memerlukan nilai yang sangat rendah dari vertikal 
shear untuk membentuk dan tumbuh. Nilai vertikal 
shear ini menunjukkan medan suhu horizontal 
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untuk setiap fenomena: tornado diproduksi di 
daerah dengan gradien suhu besar, sementara 
siklon tropis dihasilkan di daerah dengan gradien 
suhu horizontal mendekati nol.

Waterspouts memiliki siklus hidup lima tahapan: 

1. Pembentukan titik gelap di atas permukaan 
air, diawali dengan piringan berwarna terang 
yang menonjol di permukaan laut yang 
dikelilingi oleh awan gelap, berdifusi di tepi 
luarnya, menunjukan kolom pusaran lengkap 
dari dasar awan, 

2. Pola spiral di permukaan air, yaitu tahap 
pertumbuhan utama 

3. Pembentukan cincin semprotan yang 
terkonsentrasi di sekitar titik hitam, dengan 
perpanjangan funnel cloud (belalai) ke 
bawah 

4. Tahap matang (mature waterspout) yaitu 
tahapan dengan struktur dan intensitas 

maksimum dari waterspout, dan 

5. Tahap punah, waterspout mengalami 
peluruhan ditandai dengan downdraft 
dingin dari hujan/shower yang sedang 
terjadi didekatnya. Baik tornado maupun 
waterspout sama-sama memiliki lama 
hidup 3 menit hingga lebih dari satu 
jam.

Arah Gerak

Siklon Tropis yang berada pada belahan bumi 
selatan umumnya bergerak kearah barat atau barat 
daya, sedangkan siklon tropis pada belahan bumi 
utara umumnya bergerak kearah barat atau barat 
laut. Sedangkan arah gerak tornado dan waterspout 
tergantung pada arah gerak sel thunderstrorm 
pembentuknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan siklon 
tropis, tornado dan waterspout dapat dirangkum 
menjadi tabel berikut:

Kriteria Siklon Tropis Tornado Waterspout
Pengertian sistem tekanan rendah dengan 

angin berputar siklonik yang 
terbentuk di lautan wilayah 
tropis dengan kecepatan angin 
minimal 34,8 (tiga puluh empat 
koma delapan) knot atau 64,4 
(enam puluh empat koma 
empat) km/jam disekitar pusat 
pusaran.

kolom udara yang 
berputar membentuk 
hubungan antara awan 
Cumulonimbus dengan 
permukaan tanah.

angin kencang 
yang berputar yang 
keluar dari awan 
Cumulonimbus yang 
terjadi diatas badan air. 

Ukuran 
diameter

ratusan kilometer (150 km 
hingga 200 km)

ratusan meter ratusan meter

Daerah 
tumbuh

di laut di darat di atas perairan (baik 
berupa laut maupun 
danau).

Siklus hidup terdapat 4 tahapan. Lama 
hidupnya bervariasi antara 1-30 
hari. Rata-rata 7 hari.

terdapat 3 tahapan. 
lama hidupnya 
bervariasi antara 3 
menit hingga lebih dari 
satu jam.

terdapat 5 tahapan. 
lama hidupnya 
bervariasi antara 3 
menit hingga lebih dari 
satu jam.

Arah gerak pada belahan bumi selatan 
umumnya bergerak kearah 
barat atau barat daya, 
sedangkan pada belahan bumi 
utara umumnya bergerak 
kearah barat atau barat laut.

tergantung pada arah 
gerak sel thunderstrorm 
pembentuknya.

tergantung pada arah 
gerak sel thunderstrorm 
pembentuknya.

[eria]
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PENERAPAN INTERNET OF 

THINGS UNTUK KONTROL 

POWER RADAR CUACA

P
erkembangan teknologi semakin pesat 
dari waktu ke waktu. Dulu, mungkin kita 
hanya bisa berimajinasi atau menonton 
film-film fiksi sains soal teknologi 

canggih. Kini berbagai peralatan/mesin sudah 
dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa 
memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari 
mobil pintar (smart car) yang bisa jalan sendiri ke 
berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga 
mesin pintar semacam Alexa yang bisa bersuara 
mengingatkan kita untuk melakukan berbagai hal 
sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru ini adalah 
bagian dari Internet of Things.  

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi 
yang menghubungkan internet dengan benda-
benda yang ada di sekitar kita, yang mana benda-
benda tersebut dapat saling berinteraksi dan 
terhubung sehingga terbentuk suatu sistem yang 
terhubung di internet. Internet of Things juga 
merupakan suatu konsep dimana objek tertentu 
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat 
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi 
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia 
ke perangkat komputer. Penerapan IoT dapat 
digunakan di berbagai bidang seperti bidang 
lingkungan. IoT dapat berguna untuk monitoring 
kondisi air secara real-time di waduk, irigasi bagi 
para petani untuk informasi debit air masih banyak 
atau tinggal sedikit. Di laut sebagai mitigasi bencana 

ke para pelaut dan nelayan. Sehingga memudahkan 
para pelaku sektor real dalam mempertimbangkan 
kebutuhan mereka secara lebih tepat.

 Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta saat 
ini juga menerapkan Internet of Things dalam 
menunjang kegiatan operasional, salah satunya 
adalah kontrol power radar cuaca Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta. Seperti yang diketahui 
posisi radar cuaca yang jauh dari kantor operasional 
membuat radar jarang dikunjungi dan ketika ada 
masalah radar terutama pada malam hari tidak 
memungkinkan untuk datang langsung ke lokasi. 
Untuk itu dengan memanfaatkan IoT untuk kontrol 
power radar cuaca dapat mempermudah dalam 
melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah 
pada radar. 

 Sistem kontrol power radar yang 
dibangun menggunakan modul wemos sebagai 
mikrokontroller sekaligus modul WiFi yang 
berfungsi untuk terkoneksi dengan internet untuk 
berkomunikasi dengan bot telegram, sedangkan 
modul relay digunakan untuk menghidupkan 
dan mematikan power radar. Software Arduino 
digunakan untuk mengupload program yang 
sudah dibuat ke mikrokontroller. Aplikasi telegram 
digunakan sebagai media untuk melakukan kontrol 
jarak jauh dengan menggunakan bantuan bot 
telegram. Berikut adalah gambar blok diagram  
sistem kontrol power radar.
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Saat user 
mengetik untuk 
m e m b e r i k a n 
perintah restart 
power radar 
dengan perintah“/
RestartPedestal” 
ke bot telegram, 
maka bot telegram 
akan berkomunkasi 
dengan wemos 
yang sudah 
d i p r o g r a m 
sedemikian rupa 
untuk mematikan 

power radar 
selama 5 menit 
menggunakan 

modul relay. Setelah jeda waktu 5 menit selesai 
maka wemos yang sudah diprogram akan 
mengirimkan informasi ke bot telegram bahwa 
power radar sudah dihidupan yang selanjutnya bot 
telegram akan memberitahukan user bahwa power 
radar sudah dihidupkan. 

Gambar berikut merupakan bot telegram yang 
sudah dibuat dengan nama bot “Restart Pedestal”. 
Terlihat saat user memulai dengan perintah “/

Blok Diagram Sistem Kontrol Power Radar 
dengan Telegram

startpedestal” bot 
yang dibuat langsung 
membalas dengan 
memberikan opsi 
untuk melakukan 
restart pedestal. Saat 
user memberikan 
perintah “/
R e s t a r t P e d e s t a l ” 
maka bot langsung 
melakukan proses 
restart selama 5 menit 
dilihat dari waktu awal 
memberikan perintah 
mematikan power 
sampai selesai dengan 
menghidupkan power, 

kemudian bot memberikan pemberitahuan ke user 
bahwa power sudah selesai di restart. Penggunaan 
telegram saat ini sudah banyak digunakan dalam 
berbagai hal mengingat aplikasi telegram ini 
bersifat open source sehingga lebih mudah untuk 
melakukan hal yang diinginkan seperti monitoring 
jaringan dan juga penggunaan Internet of Things 
untuk kontrol power radar dan yang lainnya yang 
dapat membantu pekerjaan menjadi lebih mudah.
[kdk]

Proses Restart Power Radar dengan 
Aplikasi Telegram
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AUDIT ISO 9001:2015
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

S
tandardisasi internasional dilakukan 
dalam berbagai macam bidang antara 
lain bidang informasi, telekomunikasi, 
distribusi barang, pembangkit energi, 

dan lain-lain. Hal ini akan terus berkembang seiring 
dengan pesatnya kemajuan teknologi dan sistem 
komunikasi di seluruh dunia. Standardisasi secara 
umum dilakukan untuk memfasilitasi pihak penyedia 
layanan jasa atau barang dengan konsumen 
dengan harapan pengguna lebih percaya pada 
barang atau jasa yang telah mendapat jaminan 
sesuai standard internasional. Jaminan terhadap 
barang atau jasa diperoleh dari penyedia maupun 
melalui pemeriksaan oleh lembaga independen. 

Audit eksternal yang dilakukan via video conference

Standardisasi internasional juga dilakukan 
di Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta. 
Sebagai  Stasiun Meteorologi Penerbangan yang 
melayani informasi meteorologi untuk penerbangan 
dengan jumlah penerbangan terpadat di Indonesia, 
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta sudah 
seharusnya mampu memiliki kualitas dan mutu 
pelayanan yang telah terstandardisasi secara 
internasional. Prosedur layanan informasi cuaca 
yang sesuai dengan ketentuan ICAO dan WMO 
harus terus terjaga secara kontinu. Oleh karena itu, 
kontrol kualitas dalam menjamin kualitas dan mutu 

layanan informasi cuaca untuk penerbangan perlu 
dilakukan, salah satunya dengan penerapan sistem 
manejemen mutu ISO 9001:2015.

Predikat sistem manajemen standar ISO 
9001:2015 didapatkan melalui proses audit yang 
terdiri dari audit eksternal dan internal. Audit 
telah dilaksanakan di Stasiun Meteorologi Kelas I 
Soekarno-Hatta pada 18 dan 19 Juni 2020. Audit 
eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi SGS, 
sedangkan audit internal dilakukan oleh staf Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta yang telah mendapat 
pelatihan audit terkait ISO 9001:2015. Audit 
internal merupakan sarana evaluasi dan kontrol 
agar prosedur pelayanan informasi meteorologi di 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta tetap sesuai 
standar.

Audit Internal dengan wawancara oleh tim auditor internal

Audit dilaksanakan dengan dengan wawancara, 
mengamati aktifitas, dan melihat beberapa 
dokumen maupun rekaman. Cakupan wilayah audit 
berkenaan pada pelayanan meteorologi untuk 
navigasi udara internasional. Bagian-bagian yang 
diaudit antara lain Seksi Observasi, Seksi Data dan 
Informasi, Sub Bagian Tata Usaha, dan Bagian 
Manajemen.
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Adapun beberapa tujuan dilakukan audit internal 
antara lain:

1. Untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan 
implementasi di lapangan.

2. Untuk melihat potensi perbaikan 
berkelanjutan dari sistem manajemen mutu 
yang telah dibangun.

3. Untuk melihat bagian yang kurang dalam 
implementasi ISO 9001:2015.

4. Untuk memenuhi standar ISO 9001:2015.

Terdapat syarat-syarat dilakukannya audit 
Internal antara lain:

1. Adanya kriteria terkait pekerjaan yang 
dilakukan oleh organiasi / lembaga berupa 
prosedur kerja, instruksi kerja, kebijakan 
dan sasaran mutu organisasi, dokumen, dan 
standard ISO 9001:2015.

2. Terdapat bagian yang diaudit.

3. Adanya Tim Auditor yang telah mendapatkan 
pelatihan.

4. Adanya program audit yang akan dijalankan.

Audit Internal dengan melihat beberapa dokumen pendukung

Audit Internal diketuai oleh Bapak Eko 
Widyantoro Hadi Soebroto, S.Si dan Ketua Komite 
Mutu adalah Bapak Wisnu Karya Sanjaya, M.Si. 
Hasil dari Audit ISO 9001:2015 memperlihatkan 
bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
mampu mempertahankan sistem manajemen 
yang sesuai dengan standar dalam pelayanan 
informasi meteorologi untuk navigasi penerbangan 
internasional. Oleh karena itu, sistem manajemen 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta mendapatkan 
sertifikasi ISO 9001:2015. [aldo]
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T
angerang – Rabu, (24/06) dilaksanakan 
pemeliharaan rutin radar cuaca 
Tangerang oleh teknisi Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta. Radar 

cuaca  beroperasi 24 jam non-stop, sehingga 
kondisi radar harus selalu dipastikan optimal 
untuk menjaga kelangsungan operasional. Sistem 
pemeliharaan yang baik dan efektif menjadi sangat 
penting untuk diterapkan. 

Pemeliharaan kali ini difokuskan pada perangkat 
penunjang operasional radar, antara lain pembangkit 
daya cadangan atau biasa kita kenal dengan 
generator set (genset), pendingin ruangan server 
dan juga kubah penutup antena radar (radome).

1. GENERATOR SET (GENSET)

Genset adalah peralatan yang begitu penting 
bagi operasional radar untuk melakukan back up 
listrik ketika sumber utama kelistrikan dari PLN 
melakukan pemadaman. Perangkat genset itu 
sendiri terdiri dari sebuah mesin diesel dan panel 
Automatic Transfer Switch (ATS) – Automatic 

Main Failure (AMF) yang merupakan panel kontrol 
otomatis yang dapat menggantikan peran operator 
untuk menghidupkan genset secara otomatis ketika 
listrik utama padam. Daya tahan dari mesin diesel 
sendiri tergolong tinggi, maka dari itu pemeliharaan 
yang dibutuhkan hanya meliputi pemanasan mesin, 
pemeriksaan umum, pemeliharaan pada sistem 
pendingin, pemeliharaan pada sistem pelumasan, 
pemeliharaan pada aki starting, dan pemeliharaan 
pada bahan bakar. Pemeliharaan mesin diesel 
dilakukan dengan melakukan penggantian 
pelumas, penggantian filter (oli,  solar, dan udara), 
penambahan air acccu,penggantian coolant 
radiator.

PEMELIHARAAN RADAR

Gambar Pemeliharaan Mesin Diesel Genset

Gambar Pengecekan Panel ATS-AMF
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2. PENDINGIN RUANGAN SERVER

Server radar sendiri terdiri dari perangkat 
elektronik dan beberapa komputer super untuk 
mengolah data. Untuk itu ruangan server harus 
dikondisikan bersuhu rendah agar komponen 
elektronik tidak mengalami overheat. Di dalam 
ruang server radar sendiri terdapat 4 (empat) 
buah AC dengan kapasitas 2 PK tiap unitnya. 
Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan 
melakukan pencucian pada unit indoor dan outdoor 
untuk menghilangkan debu maupun kotoran yang 
menempel pada unit AC.

AN RADAR CUACA

Gambar Pencucian AC Gambar Pencucian Radome

3. RADOME

Radome merupakan kubah penutup antena dan 
pedestal radar yang berfungsi untuk melindungi 
sistem antena radar dari cuaca, angin, kelembapan 
dan gangguan lingkungan sekitar. Pemeliharaan 
yang dilakukan cukup dengan dibersihkan atau 
dicuci untuk menghindari meningkatnya attenuasi 
yang disebabkan oleh material pengotor (debu, 
asap, dll). [mzbt]
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ANALISIS CURAH HUJAN PADA SAAT TERJADI SIKLON TROPIS MANGGA 

DI JAWA DAN SUMATERA
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Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
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Letak geografis wilayah Indonesia yang berada disekitar garis khatulistiwa termasuk wilayah yang tidak 
dilalui lintasan siklon tropis.  Namun demikian banyak juga siklon tropis yang terbentuk di sekitar wilayah 
perairan Indonesia. Salah satunya Siklon Tropis Mangga yang terbentuk di wilayah perairan Indonesia 
tepatnya di Samudera Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada tanggal 21 Mei 2020. Data yang digu-

nakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan harian dari satelit GSMaP (Global Satellite Mapping of 

Precipitation) pada periode terjadinya siklon tropis dengan menggunakan metode analisis deskriptif ber-
dasarkan hasil kuantitatif dari produk satelit GSMap yang digunakan untuk melihat sebaran wilayah yang 
mengalami curah hujan lebat. Selama masa hidup siklon tropis, beberapa wilayah mengalami curah hujan 
dengan intensitas lebat. Sebaran wilayah terluas terjadi pada saat sebelum terbentuknya siklon tropis 
yaitu tanggal 18 Mei 2020 dan pada saat siklon tropis mengalami tekanan terendah pada tanggal 23 Mei 
2020. Wilayah dengan intensitas curah hujan tertinggi terjadi di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian 
selatan dimana kedua wilayah ini merupakan wilayah terdekat dengan lintasan Siklon Tropis Mangga.

Kata kunci: siklon tropis, curah hujan, GSMaP

ABSTRAK

ANALYSIS OF THE EFFECT OF TROPICAL CYCLONE MANGGA

ON JAVA AND SUMATERA RAINFALL

1. Pendahuluan

Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah yang 
terbentuk di atas perairan tropis yang hangat, 
memiliki pola angin siklonik dengan kecepatan 
angin maksimum rata-rata di dekat pusatnya 
mencapai sekurang-kurangnya 34 knot (63 km/
jam) [1]. 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 [2]. Letak geografis 
wilayah Indonesia yang berada disekitar garis 
khatulistiwa termasuk wilayah yang tidak dilalui 
lintasan siklon tropis. Wilayah Indonesia hanya 
akan terkena pengaruh tidak langsung yaitu berupa 
angin kencang, gelombang tinggi dan hujan lebat 
pada daerah yang dekat dengan lintasan siklon 
tropis [2]. Namun demikian banyak juga siklon 
tropis yang terbentuk di sekitar wilayah perairan 
Indonesia. Salah satunya pada tanggal 21 Mei 2020 
Siklon Tropis Mangga terbentuk di wilayah perairan 

Indonesia tepatnya di Samudera Hindia sebelah 
barat daya Bengkulu [3]. Oleh karena itu peneliti 
bermaksud meneliti sebaran intensitas curah hujan 
yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di 
pulau Jawa dan Sumatera saat terjadinya Siklon 
Tropis Mangga dengan menggunakan data satelit 
GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation). 
Penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi 
dalam menganalisis cuaca khususnya curah hujan 
saat kejadian siklon tropis yang terjadi di sekitar 
wilayah perairan Indonesia. 

2. Metode Penelitian

Wilayah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
wilayah Indonesia yang paling berdekatan dengan 
lintasan Siklon Tropis Mangga yaitu pulau Jawa dan 
Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data curah hujan harian dari satelit 
GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation) 

sesuai periode kejadian siklon tanggal 18 Mei 2020 
- 24 Mei 2020 yang di unduh dari JAXA (Japan 
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Aerospace Exploration Agency). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif berdasarkan hasil kuantitatif data 
curah hujan dari produk satelit GSMaP (Global 

Satellite Mapping of Precipitation) yang diolah 
dengan menggunakan aplikasi Grads sehingga 
diperoleh out put berupa gambar dan angka yang 
digunakan untuk melihat sebaran wilayah yang 
mengalami curah hujan dengan intensitas lebat 
(diatas 50 mm/hari) [4].

 3. Hasil dan Pembahasan

Bibit Siklon Tropis Mangga pertama kali terpantau 
sebagai pusat tekanan rendah pada tanggal 17 Mei 
2020 di titik koordinat 4.4LS 95.8BT dengan arah 
pergerakan ke Barat Daya. Siklon Tropis Mangga 
termasuk siklon tropis kategori 1 yang terbentuk 
pada tanggal 21 Mei 2020 di titik koordinat 8.3LS 
91.9BT bergerak ke arah Tenggara dan mencapai 
tekanan terendah pada tanggal 23 Mei 2020 jam 
00.00 UTC dengan tekanan minimum 996 hPa dan 
kecepatan angin maksimum 35 knot. Kecepatan 
angin maksimum di sekitar pusat siklon mulai 
meningkat mencapai 35 knot atau 17.5 m/s mulai 
tanggal 21 Mei 2020. Selanjutnya pada tanggal 
24 Mei 2020 intensitasnya mulai menurun hingga 
punah dengan pergerakan ke Tenggara. 

 Gambar 1. Pergerakan Siklon Tropis Mangga [3] 
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Curah hujan dengan intensitas lebat di Jawa dan 
Sumatera pada tanggal 18 Mei 2020 terlihat di 
Selat Malaka, pesisir Sumatera bagian utara dan 
Laut Jawa bagian Utara. Pada tanggal 19 Mei 2020, 
terlihat di Laut Jawa Utara Jawa bagian Barat dan 
Jawa Timur, serta Perairan Kep. Bangka Belitung. 
Pada Tanggal 20 Mei 2020 terlihat di Selat Malaka, 
Riau, dan Bengkulu. Pada Tanggal 21 Mei 2020 
terlihat di Selat Malaka, Riau, Sumatera Selatan, 
dan Pesisir Selatan Banten. Pada Tanggal 23 Mei 
2020 terlihat di Perairan Barat Aceh, Sumatera 
Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka 
Belitung, Pulau Belitung, Lampung, Selat Sunda 
dan Banten. Sementara tanggal 22 Mei 2020 dan 
24 Mei 2020 tidak terlihat sebaran curah hujan 
dengan intensitas lebat di wilayah Jawa maupun 
Sumatera.

Gambar 2. Akumulasi Curah Hujan 24 jam pada saat Siklon Tropis 
Mangga

Tanggal
Pukul 

(UTC)
Lintang Bujur

Tekanan 

(hPa)
Kategori

Angin 

(kt)

17/05/2020 0 4.4 95.8 1010 15
17/05/2020 6 4.6 95.1 1010 15
17/05/2020 12 4.7 94.5 1007 15
17/05/2020 18 4.8 93.7 1010 15
18/05/2020 0 4.9 93.1 1005 15
18/05/2020 6 5.1 92.3 1005 15
18/05/2020 12 5.4 91.7 1010 15
18/05/2020 18 4.9 94.8 1005 15
19/05/2020 0 5.0 94.0 1004 15
19/05/2020 6 5.2 93.2 1010 15
19/05/2020 12 5.6 92.7 1010 15
19/05/2020 18 6.0 92.3 1005 20
20/05/2020 0 6.2 92.3 1003 20

Tabel 1. Masa Hidup Siklon Tropis Mangga [5]



27Vol 3 No 7 2020 ISSN 2684-7299

20/05/2020 6 6.5 92.2 1002 20
20/05/2020 12 6.9 91.9 1000 30
20/05/2020 18 7.6 91.8 1000 30
21/05/2020 0 8.3 91.9 999 1 35
21/05/2020 6 8.8 92.2 998 1 35
21/05/2020 12 9.3 92.6 998 1 35
21/05/2020 18 9.8 93.1 998 1 35
22/05/2020 0 10.5 93.7 997 1 35
22/05/2020 6 11.4 94.3 999 1 35
22/05/2020 12 12.5 95.2 1000 1 35
22/05/2020 18 14.2 95.9 998 1 35
23/05/2020 0 15.9 97.2 996 1 35
23/05/2020 6 17.6 98.8 998 1 35
23/05/2020 12 19.2 100.8 998 1 35
23/05/2020 18 21.6 104.7 996 1 35
24/05/2020 0 24.0 108.7 996 1 35

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 
telah dilakukan terhadap intensitas curah hujan 
pada saat terjadi Siklon Tropis Mangga di Jawa 
dan Sumatera dapat disimpulkan bahwa selama 
masa hidup siklon tropis, beberapa wilayah 
mengalami curah hujan dengan intensitas lebat. 
Sebaran wilayah terluas terjadi pada saat sebelum 
terbentuknya siklon tropis yaitu tanggal 18 Mei 2020 
dan pada saat siklon tropis mengalami tekanan 
terendah pada tanggal 23 Mei 2020. Wilayah 
dengan intensitas curah hujan tertinggi terjadi di 
Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan 
dimana kedua wilayah ini merupakan wilayah 
terdekat dengan lintasan Siklon Tropis Mangga.
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Panduan ini dikhususkan untuk evakuasi tsunami (sisi kiri dengan warna merah)

EVAKUASI TSUNAMI

Setelah terjadi gempa/
pemicu lainnya

Saat tsunami menerjang Setelah ancaman tsunami dinyatakan berakhir
(dapat berlangsung beberapa jam sampai

berhari-hari atau berminggu-minggu)Dapat berlangsung beberapa jam

Melakukan evakuasi (mandiri) ke tempat aman di luar daerah rendaman tsunami
atau evakuasi vertikal (di dalam daerah bahaya tsunami) yang telah ditentukan

Operasi search and rescue, first aid, dan tanggap darurat di tempat
evakuasi sementara atau shelter evakuasi yang telah ditentukan

TANGGAP DARURAT

Panduan Langkah Evakuasi Darurat  
Peringatan Dini Tsunami Dalam Situasi COVID-19

Pendahuluan

Pandemic Virus Corona sudah sangat menuntut perhatian tinggi bagi pegiat kemanusiaan dan pelaku kebencanaan di 
pusat dan daerah. Bagaimana kalau kondisi krisis COVID-19 ini diperburuk lagi dengan terjadinya bencana lain, seperti 
gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan sebagainya.  

Pada saat respon bencana (alam) orang akan cenderung berada dalam jarak yang berdekatan (berdesakan) baik 
dikarenakan tempat yang terbatas, misalnya tempat evakuasi, maupun untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman 
(comfort). Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bila melakukan evakuasi dalam kondisi COVID-19 dimana orang 
harus menjaga jarak (physical distancing). Keadaan yang berdesakan saat berada di tempat evakuasi bisa menyebabkan 
tempat tersebut menjadi pusat infeksi virus corona (infection epicentre).

Sebagian besar tsunami di Indonesia adalah tsunami lokal yang disebabkan gempa bumi tektonik. Dengan demikian 
masyarakat di daerah gempa akan menerima peringatan alami yaitu gempa bumi tersebut. Jika masyarakat merasakan 
goncangan yang kuat atau gempa yang berayun lemah tapi lama, masyarakat agar segera melakukan evakuasi mandiri 
tanpa menunggu peringatan dini tsunami ataupun perintah evakuasi dari pihak berwenang.

Dalam melakukan evakuasi mandiri, sebisa mungkin masyarakat tetap memperhatikan jaga jarak fisik (physical 
distancing), menggunakan masker, dan harus mengikuti kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di daerah 
masing masing (khususnya bagi daerah yang menerapkan PSBB).

Evakuasi tsunami dalam panduan ini adalah untuk evakuasi dalam masa krisis peringatan dini tsunami, yaitu sesaat 
setelah terjadi gempa dan/atau pemicu lainnya (longsoran dibawah laut atau letusan gunung api di laut), disaat tsunami 
menerjang, sampai setelah ancaman tsunami dinyatakan selesai. Pada saat-saat tersebut masyarakat harus segera 
evakuasi menuju tempat yang aman (tempat evakuasi yang telah ditetapkan, dataran tinggi, atau menjauh dari pantai). 

Setelah ancaman tsunami selesai, masyarakat harus tetap berada di tempat evakuasi sampai ada pengarahan lebih lanjut 
dari pihak yang berwenang. Selama masih berada di tempat evakuasi tersebut, maka tetap melakukan menjaga jarak fisik 
(physical distancing), menggunakan masker, serta menjaga kebersihan. 

Panduan ini bisa menjadi referensi dan diadaptasi untuk keperluan evakuasi bencana lainnya maupun evakuasi pada saat 
tanggap darurat.



Peringatan Dini Tsunami 

InaTEWS, sistem peringatan dini tsunami Indonesia di BMKG, akan tetap beroperasi pada masa pandemik COVID-19. 

Dalam menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), maka jumlah tenaga ahli di ruang operasional 

sistem peringatan gempa bumi dan tsunami dikurangi namun tidak mengurangi kapasitasnya dalam memberikan 

pelayanan darurat peringatan dini tsunami.

BMKG telah menyiapkan operasional cadangan InaTEWS di kantor regional di Bali. Dengan demikian selama masa 

COVID-19 ini operasi InaTEWS ini dilakukan secara simultan dengan saling mendukung di dua tempat, Jakarta dan 

Bali. InaTEWS akan tetap dapat mengeluarkan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit. BMKG tetap 

melaksanakan Standar Operasi Prosedurnya:

• Peringatan dini Tsunami ini tetap akan disebarluaskan oleh InaTEWS (BMKG) dengan moda penyebaran: 
SMS, Email, Fax, Warning Receiver System (WRS), website, maupun melalui media sosial Twitter, 
Facebook, serta applikasi WRS yang bisa diunduh untuk mobile phone.

Masyarakat agar juga tetap mewaspadai kemungkinan tsunami akibat longsoran di bawah laut dan letusan gunung api 

(seperti kejadian di beberapa tempat di Teluk Palu yang longsor akibat gempa 2018 dan kejadian di Selat Sunda akibat 

longsoran dari letusan gunung berapi Gunung Anak Krakatau 2018). 

• Tiga tingkatan (level) Peringatan Dini Tsunami  :

AWAS 

Diperkirakan 

tinggi tsunami 

yang akan tiba 

melebihi 3m.

Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota untuk 

segera mengarahkan 

masyarakat untuk 

evakuasi secara 

menyeluruh.

SIAGA

Diperkirakan 

tinggi tsunami 

yang akan tiba 

antara 0.5 – 3m.

Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota untuk 

segera mengarahkan 

masyarakat untuk 

evakuasi.

WASPADA 

Diperkirakan 

tinggi tsunami 

yang akan tiba 

kurang dari 0.5m.

Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota untuk 

segera mengarahkan 

masyarakat untuk 

menjauhi pantai dan 

tepian sungai. 

• Peringatan Dini Tsunami (PDT) sesuai 
dengan apa yang terjadi:

PDT-1 
Informasi Gempa bumi dengan 

informasi potensi tsunami.

PDT-2 

Pemutakhiran informasi 

dengan parameter gempa 

bumi, informasi waktu tiba dan 

ketinggian tsunami.

PDT-3.1-n

Pemutakhiran informasi dengan 

informasi daerah yang telah 

terdampak. Jumlah PDT-3 akan 

dikeluarkan sesuai sesuai dengan 

hasil pengamatan perubahan 

muka air laut.

PDT-4 

Informasi bahwa bahaya tsunami 

akibat gempa yang terjadi sudah 

berakhir.

Evakuasi tsunami dalam kondisi darurat COVID-19

Apabila dalam kondisi darurat COVID-19 ini terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, BPBD dan pemerintah daerah 
perlu menerapkan langkah khusus terkait penyiapan evakuasi masyarakat. Evakuasi tsunami harus diutamakan untuk 
menyelamatkan jiwa masyarakat.

Jika masyarakat merasakan goncangan yang kuat atau gempa yang berayun lemah tapi lama, 
masyarakat agar segera melakukan evakuasi mandiri menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) 
,yaitu tempat aman yang sudah ditetapkan sebagai lokasi evakuasi tsunami, seperti dataran 
tinggi, dataran/hamparan yang jauh dari pantai, atau gedung/bangunan yang sudah disepakati 
sebagai tempat evakuasi yang aman. Setelah ancaman tsunami berakhir, maka dengan arahan 
dan petunjuk dari pihak berwenang, masyarakat dapat pindah menuju Tempat Evakuasi Akhir 
(TEA), atau jika tidak terjadi tsunami masyarakat bisa kembali ke rumah. 



COVID-19

Dalam darurat pandemi COVID-19 yang disebabkan Virus Corona 

jenis baru ini, pemerintah memberlakukan kebijakan menjaga jarak 

fisik (physical distancing), penggunaan masker, dan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan dan 
penyebaran COVID-19

Penggolongan orang terdampak COVID-19:

 9 Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 
yaitu demam (≥380C) atau riwayat demam; disertai salah 
satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/

sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan 

hingga berat DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan 

gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari 

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan 
atau tinggal di negara/wilayah yang terdapat transmisi 
lokal.

2. Orang dengan demam (≥380C) atau riwayat demam 
atau ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul 

gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi 
COVID-19.

3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang 

membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak 
ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang 

meyakinkan.

 9 Orang Dalam Pemantauan (ODP)

1. Orang yang mengalami demam (≥380C) atau riwayat 
demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti 
pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN tidak ada penyebab 

lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN 

pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 

riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang 
terdapat transmisi lokal.

2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem 

pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN 

pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 

riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. 

 9 Orang Tanpa Gejala (OTG) 

Seseorang yang tidak bergejala tetapi memiliki risiko tertular 

dari orang konfirmasi COVID-19. 

Jika masyarakat harus tinggal di TEA lebih lama, pihak berwenang harus memberikan dukungan fasilitas dan medis yang 
lebih baik

Rencana kesiapsiagaan tsunami dalam masa pandemi COVID-19 setidaknya meliputi:

1. Peninjauan lokasi Rumah Sakit. Melakukan evaluasi apakah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 berada di 
daerah rendaman tsunami atau tidak. Jika demikian, agar mempertimbangkan dipindahkan ke rumah sakit lain yang 
tahan gempa dan jauh dari kemungkinan rendaman tsunami. 

2. Penyiapan TES dan TEA. Kapasitas TES dan TEA yang sudah ditentukan perlu ditinjau kembali agar masyarakat tetap 
bisa menerapkan jaga jarak. Bila diperlukan, TES dan TEA diperbanyak dan dilakukan desinfeksi secara rutin sebelum 
terjadi bencana. TES dan TEA yang ditambahkan harus berlokasi di daerah aman dari ancaman tsunami dan dapat 
memanfaatkan tempat yang saat ini kosong dikarenakan COVID-19, seperti sekolah, asrama mahasiswa yang saat 
ini diliburkan, perkantoran dimana pegawai bekerja dari rumah, wisma pemerintah yang kosong, hotel kosong karena 
tidak ada wisatawan, dan lain sebagainya. BPBD, pemerintah daerah, bersama masyarakat harus menyiapkan lokasi 
pengungsian dengan memastikan ketersediaan sarana 
kebersihan seperti air bersih, peralatan cuci tangan, sabun 
dan/atau hand sanitizer. 

3. Sarana, prasarana, dan protokol pekerja sosial. BPBD 
bersama pemerintah daerah dan masyarakat perlu 
menyiapkan sarana, prasarana, dan protokol agar pekerja 
sosial yang akan memberikan dukungan evakuasi (sebisa 
mungkin relawan dari masyarakat) tetap terproteksi. 
Caranya dengan menyediakan cadangan APD yang dipakai 
saat membantu evakuasi dan termometer sebagai bagian 
dari peralatan P3K. 

4. Rencana evakuasi dan protokol kesehatan. BPBD perlu 
menyiapkan rencana evakuasi dan protokol kesehatan 
bagi masyarakat. Masyarakat secara umum diharapkan 
tetap memastikan menjaga jarak (physical distancing), 
menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri dan 
sekitarnya pada saat evakuasi. Untuk itu, BPBD perlu 
melakukan sosialisasi terkait hal ini sejak dini, sebelum 
terjadi ancaman tsunami. Untuk penggunaan masker tidak 
perlu menggunakan masker medis, bisa menggunakan 
masker kain yang dibuat sendiri. 

5. Evakuasi berdasarkan penggolongan orang terdampak 
COVID-19, sebagai berikut: 

a. Pasien Dalam Pengawasan (PDP): 

Mereka umumnya adalah pasien yang sedang dirawat 
di rumah sakit khusus untuk COVID-19. Sebaiknya 
pasien COVID-19 tidak dirawat di daerah dengan 
risiko bencana tinggi agar tidak perlu dilakukan 
mobilisasi pasien pada saat bencana terjadi karena 
ini dapat mengakibatkan penyebaran terjadi. 

Apabila rumah sakit terletak di daerah ancaman tsunami, 
maka BPBD dan pemerintah daerah perlu menyiapkan 
protokol evakuasi khusus untuk melakukan evakuasi 
pasien dan pekerja medisnya.

• Periksa kembali kode bangunan Rumah Sakit supaya 
memenuhi kode bangunan tahan gempa yang terkini;

• Apabila rumah sakit memiliki beberapa lantai, tempatkan PDP di lantai atas yang 
sekiranya tidak terkena sapuan gelombang tsunami;

• Memberikan tanda khusus bagi PDP, seperti gelang dengan warna khusus;

• Jika dievakuasi ke TES dan TEA tempatkan perawatan PDP di tempat / ruang yang 
terpisah dari yang lain;

• Petugas medis perlu diberitahu tempat dan jalur evakuasi masing-masing untuk PDP 
dan pasien non-PDP dan diberikan pelatihan merawat pasien dalam situasi darurat;



Informasi lebih lanjut:

Terkait COVID-19

Terkait Penanggulangan 

Bencana

Terkait Peringatan Dini 

Tsunami

Terkait Indian Ocean 

Tsunami Information 

Centre

• Website: COVID19.GO.ID 

• Hotline: 119 

• WhatsApp COVID-19: 0811 33 39 9000 

• HALO KEMKES: 1500 567

• IOTIC

iotic@unesco.org

021-739 9818 ext 978

• Operasional InaTEWS: 
021-6546316

• www.bmkg.go.id 
• www.inatews.bmkg.go.id

#BersatuLawanCOVID19

#DiRumahAja 

#JagaJarak 

#TidakMudik

#CuciTanganPakaiSabun

• Pusdalops BNPB

0812 1237 575

021 29827666

email: 

bnpb.pusdalops@gmail.com

pusdalops@bnpb.go.id

Mobile Apps Ina Risk

 https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.inarisk.bnpb

Mobile Apps WRSBMKG

https://play.google.com/store/apps/

details?id=id.bmkg.wrsbmkg

#maskeruntuksemua

• Perlu ditugaskan pekerja sosial dan relawan yang dilatih untuk dapat membantu evakuasi PDP selama keadaan 
darurat, membekali petugas medis dan relawan dengan APD dan peralatan P3K termasuk thermometer yang 
memadai;

• Memastikan ketersedian peralatan hiegienitas dan sanitasi sehingga dapat memberlakukan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) pada tempat perawatan di lokasi evakuasi.

b. Orang Dalam Pemantauan (ODP): 

Mereka umumnya adalah orang yang diperintahkan melakukan karantina mandiri (isolasi diri) dirumah. 

• BPBD perlu berkoordinasi dengan Dinkes agar memiliki data dan mengetahui lokasi-lokasi ODP yang tinggal di 
zona tergenang tsunami; 

• Memberi tanda khusus bagi orang-orang dengan status ODP saat evakuasi, seperti memberikan pita dengan 
warna khusus ditangan, masker dengan tanda khusus, atau tanda lainnya;

• Perlu ditetapkan TES dan TEA untuk ODP. Memastikan ODP berada di satu tempat evakuasi dengan menyiapkan 
tempat khusus bagi mereka sehingga tempat evakuasi ODP terpisah dari masyarakat yang sehat atau orang 
tanpa gejala; 

• Perlu dipertimbangkan rencana jalur evakuasi dan rencana tempat pengungsian dimana ODP dan warga 
masyarakat yang sehat terpisah;

• ODP perlu diberi tahu tempat dan jalur evakuasi mereka; 

• Perlu ditugaskan pekerja sosial (sebisa mungkin relawan dari masyarakat) untuk membantu evakuasi ODP 
selama keadaan darurat dan membekali relawan dengan APD (Alat Pelindung Diri) dan peralatan P3K termasuk 
thermometer;

• Memastikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat evakuasi. 

c. Orang Tanpa Gejala (OTG):  

Mereka adalah orang yang tidak memiliki gejala ataupun tanda tanda klinis COVID-19 tetapi memiliki risiko 
terkena Virus Corona. Mereka dapat evakuasi di tempat yang bersamaan dengan tetap memperhatikan jaga 
jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersikah diri. 

Apabila dalam evakuasi tsunami ada diantara OTG yang memiliki gejala demam (≥380C) atau riwayat demam; 
atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, maka  
agar diisolasi terpisah di tempat evakuasi sampai ancaman tsunami selesai dan dapat  
ditangani lebih lanjut oleh petugas medis.
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