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“Semangat HMKG Ke-73 “
Hari Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ke-73 
mempunyai warna dan nuansa yang berbeda. Di 
tengah pandemi Covid-19, untuk pertama kalinya 
upacara peringatan HMKG ke-73 dilakukan secara 
daring oleh seluruh UPT BMKG dari Sabang sampai 
Merauke dengan Inspektur Upcara Prof. Dwikorita 
Karnawati, Ph. D selaku KBMKG. Peringatan 
HMKG ke-73 tahun ini mengusung tema “Rakyat 
Selamat Sejahtera dalam Adaptasi Kebiasan Baru”. 
BMKG Soekarno-Hatta dengan seluruh tanggung 
jawabnya dalam memberikan informasi meteorologi 
penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, 
tetap konsisten memberikan pelayanan dengan 
menerapkan adaptasi kebiasan baru, demi menjamin 
keselamatan dan kesejahteraan masyarakat 
khususnya keselamatan penerbangan. 

Melalui buletin MetAero edisi Juli 2020 kali ini, 
BMKG Soekarno-Hatta menyajikan informasi rutin 
pada rubrik AEROWATCH berupa profil cuaca bulan 
Juli 2020, Aerodrome Climatology Summary (ACS) 
bulan Agustus 10 tahun terakhir, dan prakiraan 
dinamika atmosfer yang terjadi untuk bulan Agustus 
2020. Rubrik AERONEWS memuat informasi menarik 
kegiatan BMKG Soekarno-Hatta dalam sebulan 
terakhir. Selain itu teknologi Runway Visual Range 
akan dikupas tuntas dalam rubrik AEROTECH. Tidak 
ketinggalan rubrik AEROCOM dan AEROSEARCH 
yang setia dihadirkan guna menambah pengetahuan 
pembaca.

Dengan semangat HMKG ke-73, seluruh informasi 
yang termuat dalam buletin MetAero edisi Juli 2020, 
ditujukan khusus kepada para pembaca untuk 
memperkaya literasi di dunia penerbangan, demi 
mewujudkan masyarakat selamat sejahtera dalam 
adaptasi kebiasan baru.

Selamat Hari Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
ke-73!
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Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juli 2020

A1.     ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Profil arah dan kecepatan angin pada 

bulan Juli 2020 menunjukkan kondisi angin 
baratan yang mulai melemah dengan 

kecepatan angin dominan sebesar 1-4 knot dan 
menguatnya angin timuran dengan kecepatan 
angin dominan berkisar antara 4-11 knot. Kondisi 
angin dominan pada bulan ini menunjukkan dari 
arah Timur Laut hingga Timur dengan kecepatan 
berkisar dari 4 hingga 17 knot. Angin calm 
menunjukkan persentase yang sangat kecil, yaitu 
sebesar 0,4%, sedangkan kecepatan angin sebesar 
1-4 knot secara keseluruhan paling mendominasi 
dengan persentase kejadian sebesar 43,4%. 
Dengan didominasinya angin timuran pada bulan 
Juli, diharapkan para stakeholder meteorologi 
penerbangan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta 
dapat mempertimbangkan kegiatan transportasi 
penerbangan, seperti take-off dan landing.

Aerodrome Climatological Summary (ACS) arah 
dan kecepatan angin menunjukkan kondisi angin 
bulan Agustus selama 10 tahun (2010 – 2019) 
dimana arah angin didominasi dari arah Timur Laut 
(23,7%) dengan kecepatan angin dominan 7-11 
knot. Frekuensi kecepatan angin paling banyak 

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

terjadi pada kisaran 4-7 knot (32,9%), sedangkan 
persentase angin calm sebesar 6,6%. Kecepatan 
angin diatas 11 knot sebagian besar dari arah Timur 
Laut (6,6%) dan sisanya dari arah Timur (2,0%). 
Hal ini menunjukkan bahwa angin timuran masih 
mendominasi dan bertiup cukup kuat. Disamping 
itu perlu diwaspadai adanya crosswind dari arah 
Selatan (19,3%).

2.    VISIBILITY
Profil berikutnya yang akan dibahas adalah 

jarak pandang mendatar atau biasa kita sebut 
dengan visibility. Nilai visibility sangat dipengaruhi 
oleh keadaan cuaca dan kondisi waktu seperti 
siang dan malam. Profil visibility selama bulan Juli 
2020 menunjukkan rata-rata nilai sebesar 6,9 km. 
Visibility minimum pada bulan Juli 2020 mencapai 
nilai 2,0 km yang terjadi pada tanggal 18 Juli 
2020, sedangkan nilai visibility maksimum dapat 
mencapai nilai 10 km. Pada umumnya, rata – rata 
visibility meningkat pada pukul 13.00 hingga 17.00 
WIB dengan kisaran 8,8 km hingga 9,0 km. Bulan 
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Gambar ACS Visibility Bulan Agustus periode 2010 - 2019

Gambar Grafik Curah Hujan Bulan Juli 2020 dan ACS Bulan Agustus 
2010-2019

Gambar Grafik Profil Visibility Bulan Juli 2020

Juli merupakan bulan dimana monsun Australia 
aktif mendominasi di wilayah Indonesia, maka dari 
itu perlu diwaspadai adanya pengaruh terhadap 
perubahan signifikan visibility khusunya di Bandara 
Soekarno-Hatta yang disebabkan oleh udara kabur 
yang bersifat kering sehingga dapat mengganggu 
kenyamanan penerbangan. 

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
visibility pada bulan Agustus selama 10 tahun 
terakhir (2010 – 2019) menunjukkan rata-rata 
visibility yang terjadi adalah 7,2 km. Nilai minimum 
visibility terjadi pada tahun 2010 dan 2013 yakni 
1,0 km. Kondisi visibility yang berkurang dapat 
terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 
udara kabur ataupun presipitasi. Kondisi visibility ini 
juga cukup mempengaruhi kegiatan penerbangan 
sehingga informasi terkait visibility patut 
diperhatikan dengan seksama guna kelancaran dan 
keselamatan transportasi penerbangan. Berikut 
ACS visibility bulan Agustus periode 10 tahun 
terakhir.

 3.     CURAH HUJAN
Profil curah hujan pada bulan Juli 2020 

menunjukkan adanya penurunan jumlah curah 
hujan yang signifikan dari bulan-bulan sebelumnya 
dikarenakan pada bulan ini monsun Australia sudah 
aktif mendominasi. Jumlah curah hujan bulan Juli 
2020 sebesar 19,2 mm. Jumlah hari hujan yang 
terjadi pada bulan Juli 2020 yaitu sebanyak 8 hari 
dengan distribusi curah hujan bulan Juli 2020 pada 
dasarian I (10 hari pertama) adalah 6,8 mm dengan 
hari hujan sebanyak 3 hari, kemudian pada dasarian 
II jumlah curah hujan sebesar 12,4 mm dengan 
jumlah hari hujan sebanyak 5 hari, sedangkan pada 
dasarian III tidak terjadi hujan sama sekali (atau 
curah hujan 0 mm).

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
curah hujan bulan Agustus selama 10 tahun (2010 
– 2019) menunjukkan rata-rata curah hujan adalah 
43,6 mm. Total curah hujan tertinggi terjadi pada 
tahun 2010 sebesar 144,7 mm, yang mana terhitung 
curah hujan tertinggi pada tahun tersebut terjadi 
di dasarian I dengan nilai mencapai 72,4 mm. 
Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 
2012 dengan nilai curah hujan hanya sebesar 0,1 
mm. Nilai curah hujan ini turun drastis dibandingkan 
dengan ACS bulan sebelumnya dikarenakan pada 
bulan Agustus angin timuran yang membawa udara 
kering masih menguat. Hal tersebut menyebabkan 
di sebagian wilayah Indonesia curah hujan yang 
terjadi akan berkurang baik dari segi jumlah hari 
hujannya maupun intensitas curah hujannya.
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Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan Juli 2020

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Agustus periode 2010 – 2019

4.     TEMPERATUR UDARA
Temperatur udara adalah unsur yang 

berpengaruh terhadap tekanan udara, dimana 
temperatur dan tekanan udara akan menentukan 
kerapatan udara di suatu tempat dan hal tersebut 
dapat mempengaruhi kegiatan transportasi 
penerbangan yang meliputi daya angkat pesawat 
terbang, maka dari itu stakeholder perlu 
mengetahui kecenderungan temperatur udara di 
suatu wilayah. Profil temperatur udara di Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta pada bulan Juli 2020 
menunjukkan nilai sebesar 27,90C. Kondisi ini 
memiliki kecenderungan meningkat dan mencapai 
nilai maksimum pada siang hari pukul 12.00-15.00 
WIB. Adapun nilai temperatur udara maksimum 
pada bulan Juli 2020 mencapai 33,70C yang 
tercatat pada tanggal 01 Juli 2020, sedangkan 
kondisi temperatur udara pada dini hari sekitar 
pukul 03.00-05.00 WIB memiliki kecenderungan 
menurun dan mencapai titik minimumnya. Nilai 
temperatur udara minimum mencapai 21,30 C yang 
tercatat pada tanggal 31 Juli 2020. 

Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan Juli 2020

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara bulan Agustus selama 10 tahun 
terakhir (2010 – 2019) menunjukkan nilai rata-
rata temperatur sebesar 27,80C. Nilai maksimum 
temperatur udara terjadi pada tahun 2013 sebesar 
34,60C sedangkan temperatur udara minimum 
terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 20,80C. 
Berikut adalah ACS temperatur udara bulan Agustus 
periode 10 tahun terakhir. 

5.     TEKANAN UDARA
Profil tekanan udara pada bulan Juli 2020 

menunjukkan rata-rata tekanan udara sebesar 
1009,7 mb. Nilai tekanan udara maksimum 
mencapai 1012,5 mb yang tercatat pada tanggal 
30 Juli 2020, sedangkan tekanan udara minimum 
bernilai 1006,7 mb yang tercatat pada tanggal 16 Juli 
2020. Kondisi nilai tekanan udara juga dipengaruhi 
gerak semu matahari yang menunjukkan saat ini 
matahari berada di wilayah Belahan Bumi Utara 
(BBU). Gerak semu matahari saat ini bergerak 
mendekati equator sehingga kerapatan udara yang 
terbentuk akan cenderung menjadi lebih tinggi.

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
parameter tekanan udara pada bulan Agustus dalam 
10 tahun terakhir (2010 – 2019), menunjukkan rata-
rata tekanan udara sebesar 1010,7 mb. Nilai tekanan 



6 Vol 3 No 8 2020ISSN 2684-7299

Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan Juli 2020

Gambar ACS Kelembapan Udara Bulan Agustus Periode 2010 - 2019

Gambar ACS Tekanan Udara Bulan Agustus periode 2010 – 2019

6.     KELEMBAPAN UDARA
Tingkat kelembapan atau kebasahan udara 

dapat ditunjukkan dengan nilai kelembapan relatif. 
Semakin tinggi nilai kelembapan relatif, maka 
udara menjadi semakin basah karena uap air yang 
terkandung dalam udara tersebut semakin banyak 
dan begitu juga saat kelembapan relatif bernilai 
kecil, artinya kondisi udara cukup kering karena 
uap air yang terkandung tidak cukup banyak. 
Informasi profil kelembapan udara pada bulan Juli 
2020 menunjukkan kelembapan udara sudah mulai 
kering dengan nilai rata-rata 74,3%. Kelembapan 
udara maksimum mencapai 97% yang biasanya 
terjadi pada dini hari dan kelembapan udara 
minimum mencapai 38% yang terjadi pada tanggal 
31 Juli 2020.

Selanjutnya  Aerodrome Climatological 
Summary (ACS) untuk parameter kelembapan 
udara selama 10 tahun terakhir (2010 – 2019) 
menunjukkan nilai rata-rata kelembapan udara 
sebesar 73,0%. Nilai maksimum kelembapan udara 
mencapai 98% terjadi pada tahun 2011 dan 2013, 
sedangkan nilai minimum kelembapan udara terjadi 
pada tahun 2017 yaitu 27%. Nilai kelembapan 
udara bulan Agustus yang menurun dibandingkan 
bulan-bulan sebelumnya dikarenakan pada bulan 
Agustus angin timuran yang membawa udara 
kering masih menguat sehingga nilai kelembapan 
udara cenderung berkurang. Berikut adalah ACS 
kelembapan udara bulan Agustus periode 10 tahun 
terakhir.

7.      KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI  
   PENERBANGAN
Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 

udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 
tertentu. Dalam dunia penerbangan kondisi cuaca 
merupakan hal yang sangat penting diketahui 
untuk kegiatan take-off dan landing serta dapat 
menunjang informasi pada saat kondisi en-route. 
Berikut adalah rangkuman kondisi cuaca yang 
mempengaruhi penerbangan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan Juli 2020.

Dari tabel kondisi cuaca berikut menunjukkan 
keadaan cuaca yang termasuk presipitasi sudah 
berkurang secara signifikan dikarenakan aktifitas 
monsun Australia yang membawa udara kering 
melewati wilayah selatan Indonesia sudah aktif. 
Kondisi udara kabur pun juga lebih mendominasi 
terjadi pada malam hingga pagi hari di wilayah 
Bandara Soekarno-Hatta selama bulan Juli 2020. 
[tia&umi]

udara maksimum tercatat terjadi pada tahun 2018 
sebesar 1015,3 mb sedangkan tekanan minimum 
terjadi pada tahun 2016 yaitu 1005,7 mb. Informasi 
terkait tekanan udara ini sangat dibutuhkan untuk 
kegiatan transportasi penerbangan utamanya take-
off dan landing. Berikut adalah ACS tekanan udara 
bulan Agustus periode 10 tahun terakhir.
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan Juli 2020

TGL PAGI HARI 
(06.00-11.00 WIB)

SIANG HARI 
(12.00-17.00 WIB)

MALAM HARI 
(18.00-23.00 WIB)

DINI HARI  
(00.00-05.00 WIB)

RAIN 
(mm)

1 HZ - - HZ 0,0
2 HZ  -RA - RETS 1,5
3 HZ - LIGHTNING - 0,0
4 - - - - 0,0
5 - - - HZ 0,0
6 HZ - -RA -RA 0,3
7 HZ - HZ HZ 0,0
8 HZ - - HZ 0,0
9 HZ - HZ HZ 0,0
10 HZ - HZ TSRA 5,0
11 BR - HZ HZ 0,0
12 HZ - HZ HZ 0,0
13 HZ - - -RA TTU
14 HZ RETS - -RA 7,9
15 -RA - - - TTU
16 - RERA - HZ 0,3
17 BR - -RA -RA 4,2
18 BR - HZ HZ 0,0
19 HZ - - HZ 0,0
20 HZ VCSH HZ HZ 0,0
21 HZ - - HZ 0,0
22 HZ - HZ HZ 0,0
23 HZ - HZ HZ 0,0
24 HZ - - - 0,0
25 HZ - - HZ 0,0
26 - - - HZ 0,0
27 HZ - HZ HZ 0,0
28 HZ - HZ HZ 0,0
29 HZ - HZ HZ 0,0
30 HZ - - HZ 0,0
31 - - HZ HZ 0,0
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PRAKIRAAN CUACA BULAN AGUSTUS 2020
Kondisi 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)
yaitu tanda atau gejala akan menaiknya atau 

memanasnya suhu udara permukaan laut (SPL) 
dari kondisi normalnya di sepanjang garis Ekuator 
Samudera Hindia, khususnya di sebelah selatan 
India yang diiringi dengan menurunnya nilai suhu 

permukaan laut di bawah ambang normalnya pada 
wilayah perairan Indonesia di wilayah Pantai Barat 
Sumatera. Pada keadaan normal ditandai dengan 
adanya nilai suhu udara permukaan laut di sebelah 
Barat Samudra Hindia mengalami pendinginan 
sedangkan suhu udara permukaan laut yang 
lebih hangat berada di bagian Timur Samudra 
Hindia, serta dalam kondisi normal dapat ditandai 
dengan distribusi suhu udara permukaan laut 
yang cukup merata di sekitar garis Khatulistiwa.  
Hasil perhitungan perbedaan nilai (selisih) antara 
anomali suhu muka laut di bagian Barat dan bagian 
Timur Samudera Hindia ini dikenal sebagai IOD 
(Indian Ocean Dipole). 

IOD memiliki tiga fase yakni IOD bernilai Positif, 
IOD bernilai Negatif, dan IOD bernilai Netral. Fase 
IOD bernilai positif (+) terjadi pada saat tekanan 
udara permukaan di atas wilayah Barat Sumatera 
relatif bertekanan lebih tinggi dibandingkan 
dengan wilayah Timur Afrika yang bertekanan lebih 
rendah, sehingga udara mengalir dari bagian Barat 
Sumatera dan Jawa ke bagian Timur Afrika yang 
mengakibatkan pembentukkan awan-awan hujan 
akan terjadi di wilayah Afrika sehingga menghasilkan 
curah hujan di atas normal pada wilayah tersebut. 
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Gambar Skema IOD bernilai Positif

Sebaliknya selama fase IOD bernilai Negatif (-) 
maka akan terjadi kondisi suhu udara permukaan 
laut yang lebih hangat dari nilai rata-ratanya di 
wilayah sekitar Indonesia dan hal ini bersamaan 
dengan adanya nilai suhu udara permukaan 
laut yang lebih dingin daripada rata-ratanya di 
wilayah Samudra Hindia Bagian Barat sehingga 
menghasilkan aktifitas Angin Baratan yang lebih 
kuat melintasi Samudra Hindia dengan sifat memiliki 
kandungan uap air yang dapat menimbulkan 
terjadinya pembentukan awan hujan di Pulau 
Sumatra dan Pulau Jawa. Dalam hubungannya 
dengan pola curah hujan yang akan terjadi maka 
fase IOD Positif (+) umumnya berhubungan dengan 
berkurangnya intensitas curah hujan di bagian barat 
Benua Maritim Indonesia seperti Sumatra dan Jawa, 
sebaliknya pada fase IOD Negatif (-) berhubungan 
dengan bertambahnya intensitas curah hujan di 
bagian Barat Benua Maritim Indonesia.

Pada Fase IOD bernilai netral maka uap air dari 
samudra Pasifik akan mengalir melewati pulau-
pulau di Indonesia dan menghasilkan kondisi 
lautan di Australia Bagian Barat menjadi tetap 
hangat sehingga udara yang naik di atas daerah 
ini menghasilkan awan-awan hujan di bagian Barat 
cekungan Samudra Hindia serta menghasilkan 
aktifitas Angin Baratan di sepanjang garis 
khatulistiwa.

Gambar Skema IOD bernilai Negatif

Gambar Skema IOD bernilai Netral

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan 
oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia) 
menunjukkan IOD saat ini netral. Nilai terbaru 
untuk periode minggu yang berakhir tanggal 19 Juli 
adalah +0.2 °C. Dua dari enam model yang disurvei 
yaitu Model METEO dan NASA menunjukkan IOD 
dapat melebihi ambang IOD negatif pada akhir 
musim dingin atau awal musim semi, dengan model 
ketiga menyentuh ambang dari pertengahan musim 
semi. Tiga model yang tersisa mengharapkan 
IOD tetap netral sepanjang periode prospek. 
Dari ke-6 Model Internasional NWP (Numerical 

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.
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Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF, 
METEO, NASA, dan UKMO yang telah melakukan 
perhitungan rata-rata prakiraan IOD untuk bulan 
Agustus 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 0.00C 
( < batas ambang IOD Positif yaitu +0.40C ) yang 
diprakirakan akan bertahan selama bulan Agustus 
ini dan akan berkenderungan menghasilkan nilai 
IOD negatif (-) pada Bulan September mendatang. 
Batas ambang nilai indeks IOD yang biasanya 
digunakan untuk mengetahui saat fase IOD positif 
(+) yaitu saat nilai IOD melebihi ambang batas 
+0.40C, sedangkan saat fase IOD negatif (-) yaitu 
saat nilai IOD kurang dari ambang batas -0.40C. 
Pada gambar grafik prakiraan rata-rata nilai indeks 
IOD bulan Agustus 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 (+).

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 kaki 
selama periode akhir Bulan Juli 2020 di sebagian 
Belahan Bumi Utara wilayah Perairan Laut Cina 
Selatan dan bagian Barat arah Laut Philipina 
atau sebelah Timur Philipina menunjukkan telah 
adanya sistem gangguan Tekanan Rendah (Low 
Pressure Area) sebesar 1000 HPa dan 1002 HPa. 

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

Keadaan ini diprakirakan pada Bulan Agustus di 
wilayah tersebut dapat berpotensi akan terjadinya 
peningkatan intensitas menjadi sebuah sistem 
Tropical Depresion (Depresi Tropis) dan dapat 
tumbuh lagi menjadi dewasa menghasilkan sebuah 
sistem Tropical Cyclone (Siklon Tropis) atau 
Thyphoon jika didukung oleh masih bertahannya 
nilai keadaan tingginya Suhu Permukaan Air Laut 
di sekitar Perairan Laut Cina Selatan dan di Bagian 
Barat Laut Philipina tersebut. Keadaan ini semakin 
memperkuat pada adanya aliran massa udara dingin 
yang berasal dari Belahan Bumi Selatan Benua 
Australia bergerak melintasi garis Khatulistiwa 
menuju lokasi gangguan Sistem Tekanan Rendah 
yang terdapat di Belahan Bumi Utara Perairan Laut 
Cina Selatan dan Laut Philipina tersebut. Hal ini 
menunjukkan pada Bulan Agustus diprakirakan pola 
aktifitas Angin Timuran yang berasal dari Benua 
Australia tersebut yang umumnya identik dengan 
Pola Angin Monsun regional atau yang secara umum 
dikenal dengan istilah Angin Monsun Australia 
(Monsun Timuran) dengan karakteristiknya secara 
umum yaitu menandakan bersamaan dengan 
terjadinya periode Musim Kemarau di sebagian 
besar wilayah Indonesia Bagian Selatan Garis 
Khatulistiwa termasuk Pulau Jawa umumnya dan 
khususnya wilayah Jabodetabek sebagai suatu 
wilayah yang tipe hujannya merupakan Tipe 
Monsun. Keadaan ini bersesuaian secara umum 
dengan pola angin regional Monsun Australia 
musim dingin yang secara umum terjadi pada 
periode Bulan Juni, Juli dan Agustus. Berdasarkan 
kondisi ini maka diprakirakan selama Bulan Agustus 
2020 secara umum diprakirakan pada kondisi masih 
sulitnya tumbuh awan – awan penghasil hujan di 
sebagian besar wilayah Pulau Jawa umumnya serta 
wilayah Jabodetabek khususnya karena pada Bulan 
Agustus diprakirakan masih menunjukkan pola 
Angin Monsun Australia (Monsun Timuran) yang 
bersesuaian dengan terjadinya musim kemarau di 
sebagian besar wilayah monsun yaitu Pulau Jawa. 
Keadaan ini juga semakin diperkuat oleh telah 
munculnya gangguan Sistem Tekanan Rendah 
(Low Pressure Area) di Belahan Bumi Utara 
Perairan Laut Cina Selatan dan di Bagian Barat 
Laut Philipina selama periode akhir bulan Juli 2020. 
Maka Prakiraan cuaca selama Bulan Agustus 2020 
secara umum di sebagian besar wilayah Pulau Jawa 
termasuk wilayah Jabodetabek dan khususnya 
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 
diprakirakan masih terdapatnya pola Angin Monsun 
Australia (Monsun Timuran) yang identik dengan 
masih berlangsungnya periode musim kemarau.
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Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 31 Jul 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 
0.80C. 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 NINO3 dan NINO3.4 yaitu lebih dari 
( > +0.80C) dari suhu udara permukaan laut rata-
ratanya sedangkan pada kejadian La-Nina maka 
nilai di daerah NINO3 dan NINO3.4 kurang dari 
(< -0.80C) 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 NINO3.4 
menunujukkan nilai NINO3.4 periode mingguan 
terbaru hingga tanggal 19 Juli adalah 0.00C, 
konsisten dengan keadaan netral dari El Niño – 
Southern Oscillation (ENSO). Semua model yang 
disurvei mengindikasikan wilayah Pasifik tropis 
pusat (NINO3.4) akan terus menjadi dingin, dengan 
suhu cenderung turun di bawah rata-rata pada akhir 
bulan Juli / awal bulan Agustus. Terdapat tiga model 
yang menyatakan bahwa kondisi pendinginan dalam 
beberapa bulan mendatang berpotensi mencapai 
indeks batas ambang fenomena La Nina yang 
diprakirakan terjadi memasuki bulan September 
2020.  Pada Grafik di bawah ini menunjukkan nilai 
prakiraan rata-rata indeks NINO3.4 untuk setiap 
model internasional yang disurvei untuk bulan 
Agustus 2020. Jika bar pada grafik mendekati atau 
melebihi garis putus-putus berwarna biru maka 
terdapat indikasi potensi terjadinya peningkatan 
fenomena La Nina. Sedangkan jika bar pada grafik 
mendekati atau melebihi garis putus-putus yang 
berwarna merah maka terindikasi akan terdapat 
potensi peningkatan terjadinya fenomena El Nino.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO3.4 untuk bulan Agustus 2020 
(sumber : BOM Australia)
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Gambar Tabel Nilai Indeks NINO 3 dan NINO 3.4 
(sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel di atas selama periode 
akhir Bulan Juni 2020 hingga awal Bulan Juli 2020 
menunjukkan pada wilayah NINO3 dan NINO3.4 
nilai indeks berada di -0.30C dan 0.00C hingga 
-0.20C dan +0.10C, nilai tersebut masih berada pada 
toleransi normal < +0.80C untuk mengidentifikasi 
sebagai fenomena El-Nino jika indeks NINO3 
dan NINO3.4 berada pada nilai indeks > +0.80C, 
sedangkan nilai persisten yang lebih dingin yaitu 
< −0.80C biasanya menunjukkan terjadinya 
fenomena La Nina. Nilai kecenderungan penurunan 
indeks NINO3 dan NINO3.4 selama periode bulan 
Juli 2020 mengindikasikan bahwa fenomena El-
Nino masih bersifat Netral atau kecenderungan 
prakiraan fenomena El-Nino pada Bulan Agustus 
2020 masih bersifat Netral tidak mempengaruhi 
kondisi cuaca umum secara global yang terjadi.

Gambar rata-rata anomali Suhu Muka Laut periode 13 Juli – 19 Juli 
2020  

(Sumber : BOM Australia)

3. Fenomena MJO (Madden Julian Oscilation)
MJO singkatan dari Madden-Julian Oscillation 

atau Osilasi Madden Julian yang merupakan 
gangguan tropis yang merambat ke Arah Timur 
sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 hari. 
Menurut kajian para ahli, MJO memberi dampak 
yang luas terhadap pola hujan di wilayah tropis dan 
sekitarnya, sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan 
di sekitar tropis dan subtropis. Fase MJO dapat 
diketahui dengan melihat diagram fase monitoring 
MJO yang dibuat oleh Biro Meteorologi Australia. 

Pada gambar rata-rata Anomali Suhu Permukaan 
Air Laut di atas selama periode mingguan dari tanggal 
13 Juli hingga tanggal 19 Juli 2020 menunjukkan 
anomali rata-rata peningkatan Suhu Permukaan air 
laut sebesar 0.80C sampai dengan 20C di sebagian 
sekitar Laut Jawa Bagian Selatan Pulau Jawa. Hal 
ini menunjukkan anomali rata-rata peningkatan 

suhu permukaan air laut yang terjadi masih belum 
signifikan untuk menghasilkan kumpulan uap air 
yang dapat menghasilkan awan-awan hujan. Jika 
kondisi rata-rata Anomali Suhu Permukaan Air Laut 
tersebut diprakirakan masih tetap terjadi di sekitar 
wilayah perairan Pulau Jawa selama bulan Agustus 
2020 maka prakiraan cuaca di Pulau Jawa secara 
umumnya dan khususnya wilayah Jabodetabek 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya masih terjadi kondisi musim kemarau 
disertai dengan kondisi cuaca yang berawan tetapi 
akan sangat sulit menghasilkan cuaca hujan karena 
rata-rata anomali peningkatan suhu permukaan air 
laut yang terjadi di sebagian Utara dan Selatan Pulau 
Jawa yang hanya berkisar 0.80C sampai dengan 2 0C 
tidak melebihi 20C hingga 40C. Jika kondisi rata-rata 
anomalinya selama Bulan Agustus 2020 melebihi 2 
0C maka potensi kejadian cuaca hujan khususnya di 
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 
dapat terjadi walaupun hanya terjadi dengan durasi 
waktu kejadian hujannya yang berlangsung singkat. 
Prakiraan nilai rata-rata Anomali Suhu Permukaan 
Air Laut selama Bulan Agustus 2020 dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Agustus 2020  
(Sumber : BOM Australia)
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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 1,2,3,4,5,6,7 dan 8.

Gambar Diagram Fase MJO selama periode 22 Juni 2020 hingga 31 
Juli 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 
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 yang dapat terjadi di 
sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Pada gambar 
diagram fase MJO di atas yaitu yang berwarna 
biru hingga tanggal 31 Juli 2020, fase MJO terlihat 
sudah berada pada fase 4 dan terletak pas pada 
garis lingkaran dalam kotak fase MJO yaitu di 
sekitar Maritime Continent. Kecenderungan 
prakiraan pergerakan fase tersebut (berlawanan 
arah jarum jam) selama periode Bulan Agustus 
2020 menujukkan terdapat potensi pergerakan fase 
MJO dapat memasuki fase wilayah 4 dan 5. Jika 
fase MJO diprakirakan selama Bulan Agustus 2020 
berada pada fase 4 dan 5 maka ini maka fenomena 
faktor MJO bersifat mempengaruhi pada kondisi 
terdapatnya kumpulan uap air menyebabkan 
adanya kumpulan awan-awan lapisan rendah di 

wilayah Pulau Jawa umumnya dan khususnya 
di Jabodetabek termasuk wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya. Hal ini 
mengakibatkan selama Bulan Agustus 2020 maka 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya 
diprakirakan masih berlangsungnya periode musim 
kemarau tetapi disertai adanya awan - awan rendah 
atau kondisi langit cakrawala dalam keadaan tidak 
bersih sebagai langit yang berwarna biru (terdapat 
awan-awan). Jika prakiraan nilai rata-rata anomali 
suhu permukaan air laut yang sudah dijelaskan di 
atas ternyata selama Bulan Agustus 2020 mengalami 
anomali rata-rata peningkatan suhu melebihi 2 ̊C 
hingga 4 ̊C maka potensi adanya awan-awan yang 
disebabkan oleh faktor MJO pada fase 4 dan 5 
dapat berpotensi menghasilkan kumpulan awan-
awan hujan yang terjadi di wilayah Pulau Jawa 
umumnya dan khususnya Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya. Karakteristik hujannya 
pun biasanya terjadi dengan durasi waktunya 
yang berlangsung secara singkat. Kondisi ini dapat 
dikenal dengan istilah umumnya sebagai Kemarau 
Basah karena dalam periode berlangsungnya 
Musim Kemarau tetapi masih terjadi keadaan cuaca 
yaitu hujan. Gambar setiap Fase MJO dari Fase 1 
sampai dengan Fase 8 dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini.

Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan Agustus, 
September, dan Oktober  (1974-2009)  

(Sumber : BOM Australia)
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4. Kondisi OLR (Outgoing Long Wave Radiation)
Kondisi OLR dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya tutupan awan berdasarkan radiasi 
gelombang panjang yang dipancarkan bumi 
kembali ke angkasa yang 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 terdapat banyaknya 
awan-awan yang menutupi daerah tersebut. Pada 
Gambar indeks total rata-rata OLR selama periode 
mingguan dari tanggal 25 Juli 2020 hingga 31 Juli 
2020 terlihat di sebagian besar Pulau Jawa hingga 
memanjang sampai dengan wilayah Nusa Tenggara 
terdapat nilai total rata-rata OLR yang bernilai tinggi 
yaitu dengan indeks nilai rata-rata OLR berwarna 
coklat ( nilai indeks lebih besar dari 260 W/m2 ) hal 
ini mengindikasikan selama periode akhir Bulan Juli 
2020 tersebut memang terdapat sedikit tutupan 
awan di wilayah Pulau Jawa umumnya dan wilayah 
Jabodetabek khususnya Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya. Kondisi di atas 
jika mengacu kepada prakiraan fase MJO berada 
pada fase 4 dan fase 5 selama Bulan Agustus 
2020 sehingga mempengaruhi pada munculnya 
kumpulan awan-awan di sebagian besar Pulau 
Jawa umumnya dan termasuk Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya maka kondisi nilai total rata-
rata OLR selama Bulan Agustus 2020 dapat menjadi 
sangat berbeda dibandingkan dengan gambar nilai 
total rata-rata OLR periode akhir Bulan Juli 2020 
seperti di bawah ini

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 25 Juli 
hingga 31 Juli 2020  

(Sumber : BOM Australia)

Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya selama bulan Agustus 2020 
yaitu :

1. Adanya Fenomena Global yaitu IOD 
(Indian Ocean Dipole) diprakirakan untuk 
Bulan Agustus 2020 dari ke- 6 data Model 
Internasional NWP di atas secara rata – rata 
masih berada pada fase negatif (- 0.10C) yaitu 
IOD bersifat Netral dan diprakirakan akan 
tetap bertahan fase IOD Netral selama Bulan 
Agustus 2020. Hal ini menyebabkan selama 
Bulan Agustus 2020 maka fenomena IOD 
bersifat Netral secara umum sehingga tidak 
berpengaruh pada terbentuknya awan-awan 
yang dapat menyebabkan cuaca 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 
Juli 2020 dan diprakirakan selama Bulan 
Agustus 2020 masih menunjukkan pola 
angin regional 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 NINO3 
dan NINO3.4 menunjukkan prakiraan indeks 
rata-rata NINO3.4 dari ke-8 data Model 
Internasional NWP di atas selama bulan 
Agustus 2020 diprakirakan berada pada 
nilai -0.60C yaitu bersifat Netral sehingga 
mengindikasikan bahwa fenomena global 
El-Nino bersifat Netral tidak mempengaruhi 
cuaca global selama bulan Agustus 2020 dan 
diprakirakan fase Netral ini tetap bertahan 
hingga akhir bulan Agustus dan diprakirakan 
mulai perlahan menuju batas ambang -0.80C 
yaitu mendekati fenomena La Nina jika 
kurang dari -0.80C pada Bulan September 
2020. Berdasarkan hal tersebut maka 
fenomena El Nino dan ENSO selama Bulan 
Agustus 2020 tidak mempengaruhi secara 
global pada semakin kuat dan panjangnya 
periode musim kemarau yang sedang terjadi 
di Indonesia dan khususnya di wilayah 
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya.

3. Fenomena MJO diprakirakan selama Bulan 
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Agustus 2020 dapat memasuki Fase 4 dan 
Fase 5 (jika berada dalam garis lingkaran 
fase MJO bersifat lemah) sehingga dapat 
mempengaruhi pada potensi adanya 
kumpulan awan-awan rendah di sebagian 
besar wilayah Pulau Jawa umumya 
dan khususnya di Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya. Jika 
prakiraan kondisi nilai anomali rata-rata 
suhu pernukaan air laut yang berada di 
sekitar Pulau Jawa selama Bulan Agustus 
2020 mengalami peningkatan rata-rata 
suhu lebih dari 2.00C hingga mencapai 
4.00Cmaka potensi terjadinya awan-awan 
yang dihasilkan dari pengaruh faktor 
MJO tersebut dapat menjadi awan-awan 
menghasilkan hujan karena adanya interaksi 
antara lautan dengan atmosfer. Keadaan ini 
dapat menjadikan terjadinya istilah yaitu 
Kemarau Basah selama Bulan Agustus 2020 
di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya karena selama berlangsungnya 
periode Musim Kemarau dengan sifatnya 
yang secara umum dipengaruhi oleh angin 
regional Monsun Timuran bersifat kering 
dan dingin tetapi karena adanya fenomena 
MJO yang diprakirakan berada pada Fase 
4 dan Fase 5 sehingga mempengaruhi 
pada munculnya awan-awan rendah dan 
berinteraksi dengan anomali rata-rata suhu 
permukaan air laut di sekitar Pulau Jawa 
yang diprakirakan mengalami peningkatan 
anomali melebihi 2.00C hingga mencapai 

4.00C maka kondisi cuaca hujan dapat terjadi 
selama Bulan Agustus 2020.

4. Kondisi penurunan nilai indeks rata-rata OLR 
secara global yang bernilai rendah yaitu 
dengan indeks nilai rata-rata OLR berwarna 
biru tua hingga hijau ( nilai indeks berada 
pada interval 120 W/m2 hingga 220 W/m2 
) yang mengindikasikan pada banyaknya 
tutupan awan secara global di wilayah Pulau 
Jawa umumnya belum terlihat dari Gambar 
OLR total rata-rata dan OLR rata-rata anomali 
selama akhir periode 19 Juli hingga 31 Juli 
2020. Keadaan ini menandakan selama 
periode akhir Bulan Juli 2020 di wilayah Pulau 
Jawa umumnya dan khususnya Bandara 
Soekarno-Hatta dan sekitarnya memang 
secara rata-rata masih terdapat sedikitnya 
awan-awan yang menutupi langit. Dengan 
prakiraan cuaca selama Bulan Agustus 
2020 yang diprakirakan akan terdapatnya 
kumpulan awan-awan karena adanya 
fenomena MJO yang mempengaruhi maka 
diharapkan akan disertai dengan adanya 
penurunan nilai indeks rata-rata OLR secara 
global yang bernilai rendah yaitu dengan 
indeks nilai rata-rata OLR berwarna biru 
tua hingga hijau ( nilai indeks berada pada 
interval 120 W/m2 hingga 220 W/m2 ) di 
Pulau Jawa umumnya dan khusunya Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya 
selama Bulan Agustus 2020.   [edy m]
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Zaman milenial sekarang ini masyarakat 
umum di dunia dan terutama di Indonesia 
mungkin banyak yang tidak mengetahui 
bahwa ada fenomena astronomi yang 

berhubungan dengan Matahari. Sedangkan 
zaman dahulu kala banyak peradaban yang 
sangat mengagungkan Matahari bahkan sampai 
menyembah dan mengakui Matahari sebagai Tuhan 
mereka, contohnya pada abad ke-14 SM di Mesir 
kuno Firaun Ikhnaton mendirikan kepercayaan 
penyembahan terhadap Dewa Matahari sebagai 
Dewa utama mereka yang dinamakan Atonisme 
dan dibawah Firaun Ikhnaton, Atonisme mencapai 
puncaknya. Di kebudayaan Meso-America kerajaan 
Aztec yang berada di wilayah negara Meksiko 
sekarang, pada abad ke-14 M mereka juga 
menyembah Dewa Matahari yang dinamakan 
Huitzilopochtli dan Tezcatlipoca, mengorbankan 
manusia untuk persembahan kepada dewa-dewa 
tersebut termasuk kedalam ritualnya.

Kita patut bersyukur bahwa kepercayaan ini 
sudah dipraktekkan lagi oleh manusia, tetapi 
pengetahuan yang layak terhadap Matahari 
sebagai sumber energi utama di planet Bumi dan 
informasinya patut kita tingkatkan.

Gambar Firaun Akhenaton (kiri) beserta istrinya Nefertiti dan ketiga 
putrinya dibawah pancaran sinar Dewa Aton (Matahari)

(Sumber : https://www.britannica.com/topic/sun-worship)

Sementara itu pada tanggal 4 Juli 2020 terjadi 
fenomena astronomi yang berkaitan dengan 
Matahari, fenomena itu dinamakan Aphelion. 

Apa itu Aphelion?
Aphelion sendiri berasal dari kata Yunani yang 

terdiri dari “Apo” yang berarti jauh dan “Helios” 
yang berarti Matahari sehingga apabila kedua kata 
itu digabungkan berarti jauh dari Matahari.  

Emanuel Sungging, Kepala Bidang Diseminasi 
Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional ( LAPAN) saat dihubungi 
kompas.com Jumat (3/7/2020) berkata, “Aphelion 
itu posisi Bumi terjauh saat perputarannya mengitari 
Matahari dalam setahun.” 

Aphelion ini terjadi karena orbit Bumi berbentuk 
elips tidak lingkaran sempurna sehingga tercipta 
titik terdekat (Perihelion) dan titik terjauh (Aphelion) 
dari Matahari.

Gambar ilustrasi lintasan orbit Bumi
(Sumber : https://www.timeanddate.com/astronomy/perihelion-

aphelion-solstice.html)
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Di Jakarta titik terjauh ini terjadi pada jam 18.34 
WIB pada jarak 152.095.295 km.

Fenomena Aphelion ini dapat diamati dengan 
teleskop berfilter. Matahari akan terlihat sedikit 
lebih kecil dibandingkan rata-rata yakni berkurang 
1,68 persen. Tak hanya itu, durasi fenomena langit 
ini juga tak memakan waktu lama, hanya setengah 
jam saja. Fenomena Aphelion ini akan terulang 
kembali pada tanggal 6 Juli 2021.

Gambar Perbandingan Ukuran Matahari pada saat, Aphelion (kiri) – Rata-rata (tengah) – Perihelion (kanan)
Sumber : https://earthsky.org/todays-image/photos-comparison-sun-aphelion-average-distance-perihelion

Apakah Aphelion Berpengaruh Terhadap 
Cuaca?

Gambar ilustrasi Hujan
Sumber : https://www.tribunnewswiki.com/2020/07/07/jawa-

tengah-diguyur-hujan-apakah-terkait-fenomena-aphelion-bmkg-beri-
tanggapan

Banyak masyarakat yang bertanya dan 
mengkaitkan hujan di awal bulan Juli yang tiba-
tiba terjadi diberbagai wilayah di Jawa Tengah 
dengan fenomena Aphelion karena terjadinya 
bersamaan, tetapi Kepala Seksi Data dan Informasi 
BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, Iis Widya 
Harmoko pada Senin (6/7/2020) di tribunnewswiki.
com, mengatakan bahwa fenomena tersebut tidak 
berdampak banyak pada cuaca di Bumi, terutama 
di Jawa Tengah. 

Di kesempatan terpisah Peneliti dari Pusat Sains 
Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antarikas 
(LAPAN) Andi Pangerang pada Sabtu  (4/7/2020) 
menjelaskan di kompas.com, “Secara umum tidak 
ada dampak yang signifikan terkait titik Aphelion 
terhadap Bumi. Termasuk mengenai pertanyaan 
apakah Aphelion menyebabkan suhu dingin, 
dia membantah hal tersebut. Menurut dia suhu 
dingin ketika pagi hari yang terjadi belakangan 
ini merupakan hal yang biasa terjadi pada musim 
kemarau, sehingga bukan disebabkan karena 
fenomena Aphelion”. [day]
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F L A R E
Pernahkah anda mengalami suatu hal pada 

saat mendengarkan siaran radio dan 
mendapati suara tersebut terdengar tidak 
jelas atau mengalami gangguan suara, 

hal ini sering terjadi pada saat terdapat fenomena 
thunderstorm atau gemuruh petir disekitar kita 
yang melepaskan suatu lonjakan energi gelombang 
elektromagnetik hingga dapat mengganggu lapisan 
ionosfer yang memantulkan signal radio, sehingga 
frekuensi gelombang tersebut bergeser. Selain 
dari fenomena badai guntur yang dapat membuat 
lapisan ionosfer terganggu akibat lonjakan energi 
secara tiba-tiba, fenomena seperti yang dihasilkan 
dari aktivitas matahari pun dapat mengganggu 
lapisan ionosfer, salah satunya adalah Flare.

 Berdasarkan definisi dari NOAA fenomena 
Flare Matahari adalah erupsi atau semburan atau 
letusan suatu kuantitas besar radiasi elektromagnetik 
dari Matahari yang dapat berlangsung dalam periode 
hitungan menit hingga jam. Ledakan gelombang 
elektromagnetik menjalar dengan kecepatan 
cahaya, radiasi elektromagnetik yang diledakan 
dari Matahari tersusun dari berbagai macam 
gelombang radiasi sampai kebumi seperti sinar-X, 
EUV (ekstrem ultraviolet) yang menghasilkan 
ionisasi dilapisan ionosfer yang  terekspos dengan 
matahari. Dalam kondisi normal, gelombang radio 
frekuensi tinggi (HF) dapat mendukung komunikasi 
jarak jauh melalui pembiasan lapisan atas ionosfer. 
Ketika ledakan Matahari yang cukup kuat terjadi, 
ionisasi dihasilkan di lapisan ionosfer yang lebih 
rendah dan lebih padat (disebut lapisan D), dan 
gelombang radio yang berinteraksi dengan elektron 
dalam lapisan tersebut kehilangan energi karena 
semakin sering terjadi tabrakan yang terjadi pada 
lapisan yang lebih tinggi. kepadatan lingkungan 
lapisan-D ini dapat menyebabkan sinyal radio HF 

menjadi terdegradasi atau terserap sepenuhnya. 
Hal ini menghasilkan pemadaman radio atau tidak 
adanya komunikasi HF, terutama berdampak pada 
frekuensi gelombang dengan rentang 3 hingga 
30 MHz. Produk D-RAP (D-Region Absorption 
Prediction) berkorelasi dengan intensitas flare 
terhadap kekuatan dan penyebaran lapisan D. 

 Pada inti matahari (penamaan dalam sistem 
tata surya yang kita kenal, yang serupa diluar 
sistem tata surya disebut bintang) terjadi reaksi 
nuklir atau reaksi fusi. Fisis matahari dan bintang 
inisialnya berasal dari kumpulan gas hidrogen dan 
helium, di inti Matahari atau bintang pada reaksi 
nuklir atau reaksi fusi terjadi tumbukan antara inti 
atom yang satu dengan yang lainnya membentuk 
atom lain; atom yang paling sederhana adalah 
hidrogen yang memiliki komposisi 1 elektron, 1 
proton dan 1 neutron serta memiliki energi yang 
sangat besar; jika dua atom mengalami reaksi 
nuklir atau fusi, maka terjadi perpaduan inti 
atom atau neutron membentuk atom baru sesuai 
dengan table periodik yang kita pelajari sewaktu 
di bangku SMA- diiringi dengan pelepasan energi 
radiasi yang sangat besar. Semakin besar ukuran 
diameter bintang, semakin besar magnitude 
gravitasi bintang tersebut dan semakin banyak 
kumpulan gas hidrogen dan helium dan semakin 
banyak terjadi reaksi nuklir di inti bintang berulang-
ulang hingga bintang tersebut padam setelah 
mengalami supernova menjadi blackhole energi 
radiasi elektromagnetik yang dilepaskan seiring 
kuantitasnya yang sangat banyak melawan besarnya 
gravitasi Matahari atau bintang yang sebanding 
dengan besarnya jari-jari bintang mengantarkan 
energi radiasi elektromagnetik tersebut sampai ke 
permukaan matahari yang sesekali menyemburkan 
letusan atau semburan radiasi elektromagnetik 



20 Vol 3 No 8 2020ISSN 2684-7299

yang menimbulkan efek sampai ke bumi setelah 
menjalar dengan kecepatan cahaya. Fenomena 
yang dapat diamati di Bumi dari semburan atau 
letusan radiasi elektromagnetik berupa fenomena 
aurora yang dapat diamati dilintang tinggi di 
belahan bumi bagian utara (Aurora Borealis) dan 
belahan bumi bagian selatan (Aurora Australis). 

Gambar Aurora

Aurora merupakan fenomena yang dihasilkan 
dari elektron yang bertabrakan dengan bagian atas 
atmosfer bumi. Elektron diberi energi melalui proses 
percepatan pada ekor angin (dibagian sisi malam 

Gambar Sunspot

Bumi) dari magnetosfer dan pada ketinggian yang 
lebih rendah di sepanjang garis medan auroral. 
Elektron yang dipercepat mengikuti medan magnet 
Bumi hingga ke Wilayah Kutub di mana mereka 
bertabrakan dengan atom dan molekul oksigen 
dan nitrogen di atmosfer bagian atas Bumi. Dalam 
tabrakan ini, elektron mentransfer energi mereka 
ke atmosfer sehingga menarik atom dan molekul 
ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika mereka 
kurang aktif akan kembali ke tingkat energi yang 
lebih rendah, kemudian melepaskan energi mereka 
dalam bentuk cahaya. Aurora biasanya terbentuk 
pada ketinggian 80 hingga 500 km di atas 
permukaan bumi.

Flare matahari sering diamati berada dekat 
dengan daerah dipermukaan matahari yang biasa 
disebut sebagai sunspot. Sunspot atau bintik 
matahari diamati dengan land-base teleskop surya 
dan yang mengorbit Bumi, terlihat sebagai daerah 
yang tampak gelap dipermukaan matahari, hal ini 
dikarenakan sunspot ini mempunya temperatur 
yang lebih dingin dibandingkan wilayah lain di 
matahari. [sony]
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R U N W AY  V I S U A L  R A N G E

Dalam dunia penerbangan ada dua 
jenis jarak pandang yang digunakan, 
yang pertama adalah Runway Visual 
Range dan yang kedua adalah Visibility. 

Berdasarkan Annex 3, Runway Visual Range atau 
yang biasa disingkat RVR di definisikan sebagai 
jarak pandang yang dapat dilihat oleh pilot pesawat 
terbang saat berada di tengah landasan pacu 
dan dapat melihat lampu maupun garis tengah 
landasan pacu. Sedangkan definisi Visibility untuk 
penerbangan adalah jarak terjauh dimana sebuah 
benda hitam yang mempunyai dimensi yang cukup 
besar dapat terlihat saat diletakkan didekat tanah 
dengan latar belakang yang terang. Nilai Visibility 
yang berlaku harus memenuhi syarat paling 
tidak mencakup setengah dari luas horizon atau 
aerodrome.

Jadi, berdasarkan kedua definisi tersebut dapat 
di ambil beberapa kesimpulan sederhana yaitu RVR 
menunjukkan nilai yang lebih pendek karena hanya 
mencakup jarak pandang pada saat pilot berada 
ditengah landasan pacu. Sedangkan Visibility lebih 
menunjukkan kepada nilai jarak pandang secara 
keseluruhan aerodrome. Oleh karena itu menurut 
peraturan yang dianjurkan oleh WMO yang terdapat 
pada WMO nomor 8, MOR (Meteorological Optical 
Range) dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 
dari RVR dengan mengkalkulasikannya dengan 
beberapa variabel seperti intensitas cahaya lampu 
landasan pacu dan tingkat kecerahan latar belakang 
landasan pacu.

Nilai dari RVR terdapat pada sandi METAR dan 
MET REPORT. Sandi tersebut baru akan  dimunculkan 
saat visibility memburuk yaitu biasanya kurang 
dari 2000 meter. Hal ini dikarenakan berkaitan 
dengan definisi RVR itu sendiri. Jadi jika MOR atau 
Visibility yang diamati oleh pegamat meteorologi 
lebih dari 2000 meter maka sudah dapat dipastikan 
bahwa nilai dari RVR itu sendiri masih lebih dari 
2000 meter. Nilai RVR dan Visibility didapat dari 
berbagai macam cara, seperti pengamatan manual 
oleh pengamat meteorologi yang berpengalaman, 
atau dapat menggunakan beberapa alat seperti 
Telephotometric instruments, Visual extinction 
meters, transmissometer, Visibility lidars, maupun 
beberapa alat dengan prinsip backscatter, forward 
scatter, dan scatter over a wide angle.

Pada kali ini akan dibahas lebih spesifik mengenai 
dua alat yang umum digunakan untuk mengukur 
RVR yaitu Transmissometer dan Forward-scatter 
meters. Hal ini dikarenakan menurut rekomendasi 
dari ICAO pada Doc 9328 AN/908 kedua alat 
ini yang paling dapat dipercaya keakuratannya 
dibandingkan dengan alat yang lainnya. Peletakan 
alat RVR harus lah mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang berlaku pada dokumen 9328 dari ICAO 
disebutkan bahwa peletakan RVR harus berdekatan 
dengan garis tengah runway dengan jarak sekitar 
120 meter dari garis tengah runway dan dipasang 
dengan ketinggian sekitar 2.5 meter atau 7.5 kaki. 
Jarak peletakan yang di atur oleh ICAO adalah 
300 meter dari ujung runway atau sekitar area 

Ga
m

ba
r f

or
w

ar
d 

sc
at

rre
r 4



22 Vol 3 No 8 2020ISSN 2684-7299

touchdown . Untuk kategori 1 cukup peletakan 
pada 1 area saja yang merepresentasikan 
area touchdown. Sedangkan untuk kategori 2 
diletakkan pada area touchdown dan area tengah. 
Kategori ketiga diletakan sama seperti kategori 2 
akan tetapi dengan tambahan pada posisi yang 
merepresentasikan stop-end dari landasan pacu.

Transmissometer
Prinsip kerja transmissometer adalah dengan 

mengukur secara langsung keadaan atmosfer 
antara dua titik. Jadi transmissometer akan 
memancarkan cahaya melalui transmitter dan akan 
di tangkap oleh receiver atau bisa disebut Photo 
Detector. Saat cahaya yang dipancarkan melalui 
transmitter melalui udara, maka cahaya tersebut 
akan dihamburkan (scattered) dan diserap 
(absorption) oleh partikel-partikel di udara seperti 
air hujan, debu, asap, kabut, salju dan lain-lain. 
Perbedaan nilai tersebut yang akan dihitung oleh 
transmissometer dan akan menghasilkan nilai jarak 
pandang.

Ada dua jenis transmissometer yang digunakan 
sampai saat ini, yang pertama disebut sebagai 
“double ended” transmissometer dimana tiap 
transmitter dan receiver adalah dua unit terpisah 
dan dipisah dengan jarak tertentu. Jarak ini 
biasa disebut dengan Baseline. Jadi cahaya dari 
transmitter langsung di tembakkan ke receiver yang 
berada di ujung dari baseline. Tipe transmissometer 
yang kedua adalah transmitter dan receiver berada 
pada 1 unit yang sama dan pada ujung baseline 
akan diletakkan unit reflector. Transmissometer tipe 
ini biasa disebut “reflecting”, “folded-baseline” atau 
“single-ended” transmissometer. Akan tetapi ada 
juga sistem transmissometer yang menggunakan 
kedua jenis ini yaitu 1 transmitter dan 2 receiver 
jadi akan terdapat 2 baseline.

Kelebihan dari menggunakan transmissometer 
adalah :

• Instrument dapat melakukan self-calibrating. 
Pada cuaca cerah, kalibrasi dapat divalidasi 
secara tersendiri pada masing masing 
transmissometer.

• Efek penyerapan dari partikel  dapat diukur 
dengan akurat.

• Keakuratan  pengukuran tidak terpengaruh 
oleh fenomena cuaca yang mempengaruhi 
pengurangan jarak pandang.

Kekurangan dari transmissometer :

• Transmissometer harus diletakan lurus sejajar 
dengan presisi. Oleh karena itu harus diletakkan 
dengan paten pada tanah dan ini membuat 
konstruksi transmissometer kokoh dan tidak 
mudah patah sedangkan semua instrument di 
area sekitar landasan pacu harus dibuat rapuh 
dan mudah patah. Dan untuk membuat pondasi 
yang kokoh di tanah  yang tidak stabil dapat 
menjadi sebuah kesulitan tersendiri.

• Untuk dapat mengukur jarak RVR dari 50-2000 
meter  dengan 1 buah transmissometer secara 
teknis sangat sulit untuk dilakukan.

• Pengukuran pada transmissometer sangat 
bergantung pada kebersihan kaca lensa, karena 
transmissometer sangat sensitif terhadap 
kotoran atau debu yang menempel pada lensa 
dan dapat mengakibatkan kesalahan pada 
pengukuran. Dan lensa dari transmissometer 
lebih mudah kotor dikarenakan posisinya yang 
sejajar.

• Transmissometer tidak dapat dikalibrasi saat 
cuaca tidak cerah dan visibility sedang buruk

Gambar prinsip kerja Transmissometer

Gambar Transmissometer
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Forward-scatter Meters
Prinsip kerja dari Forward-scatter Meter 

adalah dengan mengukur serpihan cahaya 
(yang ditransmisikan) yang tidak terserap atau 
terhambur keluar dari cahaya yang telah melewati 
jarak tertentu pada atmosfer. Berlawanan dengan 
prinsip dari transmissometer, Forward-scatter 
Meter mengukur sebagian kecil cahaya yang 
terhambur dari pancaran sinar cahaya (light beam) 
melalui sudut kemiringan yang relatif sempit. Hasil 
pengukuran ini digunakan untuk membuat estimasi 
nilai koefisien ketiadaan (extinction coefficient).

Gambar prinsip kerja Forward-Scatter

Forward-scatter Meter mempunyai beberapa 
varian, seperti sudut yang menghadap ke bawah 
dan ke atas, umumnya saat ini di desain untuk 
menghadap kebawah semua baik transmitter 
dan receivernya. Selain itu ada varian yang 
menggunakan dua pasang transmitter dan receiver, 
hal ini di tujukan untuk meminilalisir kesalahan 
dalam pengukuran. Dimana jika ada salah satu 
lensa yang kotor atau error dapat diatasi dengan 
sensor yang lainya.

Keuntungan dari penggunaan Forward-scatter 
Meter :

• Dikarenakan bentuknya yang kecil dan ringan, 
Forward-scatter Meter dapat ditempatkan 
pada satu buah tiang yang rapuh dan dapat 
ditempatkan walaupun kondisi tanah yang tidak 
stabil.

• Forward-scatter Meter dapat mereperesentasikan 
seluruh jarak RVR dengan sebuah instrument 
saja.

• Forward-scatter Meter relatif tidak sensitif 
terhadap kotoran terhadap lensa, normalnya 
tidak perlu sering untuk melakukan 
pemeliharaan rutin. Dan dengan model yang 

menunduk ke bawah membuat lensa relatif 
jarang terkena kotoran atau air hujan.

• Forward-scatter meter dapat diperbaiki, 
di kalibrasi, dan di jalankan kembali pada 
hampir semua kondisi cuaca, termasuk saat 
jarak pandang rendah (low visibility) (dengan 
pengecualian ketika hujan deras berhembus 
atau angin yang sangat kencang)

Kelemahan atau kerugian penggunaan dari 
Forward-scater Meter :

• Forward-scatter Meter tidak dapat self-
calibrating. Proses kalibrasi harus dilakukan 
pada tiap-tiap sensor dengan referensi terhadap 
transmissometer.

• Validitas pengukuran Forward-scatter Meter 
untuk mendapatkan nilai koefisien ketiadaan 
sangat bergantung terhadap jenis dan 
karakteristik fenomena cuaca itu sendiri, 
terutama terhadap faktor penyerapan. Akan 
tetapi variasi ini dapat di koreksi dengan 
mengidentifikasi masing-masing cuaca dengan 
benar. Kecuali jika terjadi cuaca yang bercampur 
seperti hujan dan kabut, atau hujan dan salju 
secara bersamaan terjadi.

• Pengawasan pabrikan yang ketat pada 
nilai toleransi geometri hamburan harus 
dipertahankan untuk mencegah variasi kalibrasi 
antar alat.

Kesimpulan
Keselamatan dalam dunia penerbangan 

adalah yang terpenting. Oleh karena itu kondisi 
tiap peralatan perlu dijaga dan dipelihara secara 
berkala. Runway Visual Range digunakan 
untuk membantu petugas ATC dan pilot dalam 
menentukan kondisi jarak pandang pada saat 
di runway, terutama saat cuaca buruk dan jarak 
pandang rendah (<2000 meter). Masing-masing 
alat yang digunakan untuk mengukur RVR dapat 
bervariasi (Transmissometer dan Forward-scatter 
Meter), dan disesuaikan dengan kondisi bandara 
yang ada karena masing-masing alat mempunya 
kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Semakin 
banyak alat dan jenisnya tentu akan semakin baik 
dalam pemberian informasi karena akan saling 
melengkapi dan juga dapat mejadi koreksi tiap-tiap 
alat yang ada. [dendy]
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H A R I  M ET E O R O LO G I 
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 

KE - 73
Tanggal 21 Juli merupakan Hari 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(HMKG), dan pada tahun ini memasuki 
tahun ke-73, BMKG telah melakukan 

pelayanan meteorologi dan geofisika kepada 
masyarakat luas. HMKG pada tahun ini mengusung 
tema, “BMKG Cepat, Tepat, Akurat: Rakyat Selamat 
Sejahtera Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru”. Dengan 
bertepatan tanggal 21 Juli 2020 telah dilaksanakan 
Upacara Peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (HMKG) yang ke-73, secara virtual 
yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon 1-IV  dan 
perwakilan setiap UPT dilingkungan BMKG, dengan 
tetap memperhatikan protokol  kesehatan. Upacara 
tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BMKG 
Dwikorita Karnawati.

Dalam sambutannya, Dwikorita Karnawati 
mengajak seluruh jajaran di BMKG untuk tetap 
melaksanakan tugasnya dan meningkatkan 
pelayanan informasi meteorologi, klimatologi 
dan geofisika kepada masyarakat walaupun  
masih dalam masa pandemi Covid-19. Dalam hal 
penerapan adaptasi baru dalam masa pandemi 
masih diterapkan kombinasi sistem kerja work from 
home dan work from office. 

Pada hari Jum’at, 24 Juli 2020, Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta melaksanakan puncak 

perayaan Hari Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika  ke-73 di gedung 725 (Amos) Bandara 
Soekarno-Hatta. Kegiatan perayaan HMKG ini 
diawali dengan senam jantung bersama kemudian 
dilanjutkan dengan game building dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan. Untuk 
meramaikan acara tersebut disetiap sela-sela 
kegiatan ada pembagian doorprize  oleh para 
pejabat struktur di Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta. Rangkaian acara ini  diakhiri dengan 
pemotongan tumpeng oleh Bapak Parmin, selaku 
Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta yang 
diberikan kepada Bapak Sondy Priakomara yang 
akan memasuki purnatugas bulan Oktober 2020 
dan pembagian hadiah bagi pemenang pertama 
dan kedua lomba game building.

Perayaan HMKG ini diikuti oleh seluruh pegawai  
dan pegawai PPNPN Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kerjasama antara pegawai, menjalin silaturahmi 
antara pegawai dan menjaga kebugaran para 
pegawai. Dan kegiatan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan informasi 
meteorologi yang diberikan untuk mendukung 
keselamatan dalam penerbangan dengan 
meningkatnya kerjasama antara pegawai. [yuli]
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Pada tanggal 15 Juli 2020 telah 
dilaksanakan rapat kelompok koordinasi 
SIGMET, antara negara Asia Selatan dan 
Asia Tenggara atau secara resminya 

bernama South and South-eastern Asia SIGMET 
Coordination (SSEA), rapat ini diselenggarakan 
secara telekonferensi menggunakan aplikasi 
Webex Meeting, rapat ini melibatkan 3 pihak 
yaitu dari Indonesia adalah Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mewakili 
negara Asia Tenggara, Department of Meteorology 
Sri Lanka (DOMSL) mewakili negara Asia Selatan 
dan Hongkong Observatory (HKO) yang bertindak 
sebagai koordinator sekaligus memfasilitasi segala 
keperluan untuk kelangsungan rapat ini.

Apa itu SIGMET?
SIGMET singkatan dari Significant Meteorological 

Information  merupakan berita meteorologi yang 
berisi infomasi mengenai fenomena yang berbahaya 
sepanjang rute penerbangan, ada 3 macam 
SIGMET yaitu yang pertama SIGMET Volcanic Ash, 
berisi informasi mengenai abu vulkanik dari letusan 
gunung berapi, yang kedua SIGMET Tropical 
Cyclone, berisi informasi mengenai fenomena 
siklon tropis, dan yang ketiga SIGMET Significant 
Weather, berisi informasi mengenai fenomena 
Thunderstorm, Turbulence, Icing, Duststorm, 
Sandstorm dan Radioactive Cloud.

SIGMET ini diterbitkan oleh Meteorological 
Watch Office (MWO) yaitu Stasiun Meteorologi 
Penerbangan yang ditunjuk oleh BMKG untuk 
memonitor kondisi cuaca di dalam Flight Information 
Region (FIR)/Daerah Informasi Penerbangan. Di 
Indonesia terdapat 2 buah FIR yaitu Jakarta FIR 
dan Ujung Pandang FIR, dan ditunjuklah Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai Jakarta MWO 

yang bertugas memonitor kondisi cuaca dan 
menerbitkan SIGMET di Jakarta FIR, sedangkan 
Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar ditunjuk 
sebagai Ujung Pandang MWO. Untuk mengetahui 
SIGMET yang telah diterbitkan oleh Jakarta MWO 
bisa dilihat di http://aviation.bmkg.go.id/web/
sigmet.php dalam format sandi, dan di https://
www.aviationweather.gov/sigmet dalam bentuk 
gambar/grafis.

R A P AT  K O O R D I N A S I  S I G M E T  S S E A

Gambar Flight Information Region (FIR) di Indonesia
(Sumber : https://sigmet.hko.gov.hk/apac/hwam.php?sigme-

tArea=apac)

Gambar contoh SIGMET dalam bentuk grafis
(Sumber : https://www.aviationweather.gov/sigmet)
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Gambar contoh SIGMET yang diterbitkan Jakarta MWO dalam bentuk 
sandi

(Sumber : http://aviation.bmkg.go.id/web/sigmet.php)

SSEA (South and South-eastern Asia SIGMET 
Coordination)

SSEA bertujuan untuk mempromosikan 
koordinasi dalam penerbitan SIGMET lintas 
perbatasan FIR yang harmonis dan konsisten antara 
anggotanya yaitu BMKG yang diwakili Jakarta MWO 
dan DOMSL yang diwakili Colombo MWO dengan 
pandangan kedepan untuk selalu meningkatkan 
kualitas informasi SIGMET yang diterbitkan melalui 
prosedur koordinasi pengamatan fenomena 
meteorologi yang baik sehingga para pengguna 
informasi SIGMET dalam dunia penerbangan 
terutama maskapai penerbangan semakin terbantu 
dalam operasionalnya, terjamin keamanan dan 
keselamatan penumpangnya.

Karena FIR antara Indonesia dan Sri Lanka yang 
saling berbatasan langsung adalah Jakarta FIR 
dan Colombo FIR maka yang berkoordinasi dalam 
penerbitan SIGMET lintas perbatasan ini adalah 
Jakarta MWO dan Colombo MWO.

Gambar Colombo FIR yang berbatasan dengan Jakarta FIR
(Sumber : https://sigmet.hko.gov.hk/apac/hwam.php?sigme-

tArea=apac)

SSEA dimulai melalui tahap percobaan pada 
tanggal 2 Desember 2019 dengan durasi koordinasi 
dari hari senin sampai hari minggu dimulai dari jam 
00.00 UTC – 12.00 UTC dan pada tanggal 2 Juni 
2020 berubah status menjadi semi operasional 
dengan durasi koordinasi dari hari senin sampai 
minggu dimulai dari jam 00.00 UTC – 15.00 
UTC. Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan 
menggunakan HKO SIGMET Web Tool, dan 
fenomena yang dikoordinasikan hanya terbatas 
pada Thunderstorm.

Gambar HKO SIGMET Web Tool
(Sumber : https://sigmet.hko.gov.hk/ops-sigcoord/)

Rapat Koordinasi SIGMET 
SSEA mengadakan rapat setiap 3 bulan sekali 

untuk meninjau pelaksanaan koordinasi SIGMET 
yang telah terjadi selama jangka waktu tersebut, 
serta apabila ada peningkatan kapabilitas  dari 
HKO SIGMET Web Tool akan diinformasikan dalam 
rapat tersebut. Pada rapat tanggal 15 Juli 2020 
diketahui hanya terdapat satu kali koordinasi dalam 
jangka waktu 16 Mei 2020 sampai 30 Juni 2020 
dan dibahas mengenai kriteria penerbitan SIGMET 
Thunderstorm didalam APAC SIGMET Guide dimana 
di beberapa MWO ukuran minimum daerah SIGMET 

Gambar contoh koordinasi Jakarta MWO dan Colombo MWO
(Sumber : https://sigmet.hko.gov.hk/ops-sigcoord/)
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tergantung dari lokasi fenomenanya dan dampaknya 
terhadap lalu lintas udara, sedangkan untuk update 
HKO SIGMET Web Tool, terdapat masalah untuk 
wilayah SIGMET dalam bentuk poligon, poligonnya 
harus disederhanakan terlebih dulu titik-titiknya, 
tapi HKO berjanji akan menyelesaikan masalah ini 
secepatnya.

Rapat in dihadiri oleh semua Prakirawan Jakarta 
MWO melalui aplikasi Webex Meeting baik dari 
kantor maupun dari rumah karena masih adanya 
kebijakan Work From Office dan Work From Home, 
rapat selanjutnya rencananya akan diadakan pada 
tanggal 9 Oktober 2020 jam 07.00 UTC. [day]

Gambar menghadiri rapat koordinasi dari rumah

Gambar menghadiri rapat koordinasi dari kantor
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14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. 
Kegiatan diawali dengan koordinasi tim kalibrasi 
BMKG dengan Kepala Stasiun untuk izin melakukan 
kegiatan kalibrasi, kemudian dilanjutkan dengan 
memasang peralatan kalibrasi di runway 24 dan 06 
oleh tim kalibrasi dan tim teknisi stasiun. Peralatan 
kalibrasi AWOS diletakkan berdekatan dengan 
AWOS selama 24 jam. Hari kedua kegiatan kalibrasi 
dilanjutkan dengan mengambil data-data selama 
24 jam sebelumnya untuk dilakukan pengolahan 
data hasil kalibrasi. Peralatan kalibrasi dibongkar 
Kembali karena data 24 jam terakhir sudah berhasil 
di download. Selanjutnya pengambilan data AWOS 
pada server dilakukan untuk perbandingan dengan 
alat kalibrasi standar. Berikut adalah proses kalibrasi 
pada runway 24 dan 06.

K A L I B R A S I  A W O S  R U N W A Y  2 4  D A N  0 6 
B A N D A R A  S O E K A R N O - H A T T A

Dalam mendukung pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan, kualitas 
data yang dihasilkan oleh peralatan 
meteorologi harus akurat sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh pihak stakeholder 
yang menggunakan data-data meteorologi. 
Untuk meningatkatkan keakuratan data perlu 
dilakukan kegiatan kalibrasi peralatan meteorologi 
penerbangan. Kalibrasi dapat diartikan sebagai 
sebuah proses pengecekan dan pengaturan akurasi 
dari alat ukur dengan cara membandingkannya 
dengan alat ukur standar. Peralatan meteorolgi 
yang digunakan untuk informasi penerbangan salah 
satunya yang perlu untuk dilaukan kalibrasi adalah 
Automatic Weather Observation System (AWOS). 
AWOS merupakan sebuah sistem pengamatan 
meteorologi yang secara otomatis mengamati 
parameter-parameter meteorologi meliputi arah 
dan kecepatan angin, gust, visibility, kondisi cuaca 
saat ini, tinggi dasar awan, tutupan awan, suhu, 
dan kelembapan, tekanan udara, deteksi petir dan 
akumulasi curah hujan. 

Kalibrasi AWOS diperlukan untuk memastikan 
bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat 
dan konsisten dengan instrumen lainnya. Hasil 
pengukuran yang tidak akurat akan berpengaruh 
langsung terhadap kualitas data layanan informasi 
meteorologi yang diberikan kepada stakeholder. 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
melakukan kegiatan kalibrasi AWOS di Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta pada tanggal 

Gambar proses kalibrasi AWOS runway 24 dan 06
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Gambar proses kalibrasi AWOS runway 24 dan 06 Gambar proses kalibrasi AWOS runway 24 dan 06

Hari terakhir yang dilakukan adalah pemasangan 
stiker pada sensor-sensor AWOS yang sudah 
dikalibrasi.  Pada sensor ceilometer didapatkan 
data yang kurang sesuai dengan kondisi real 
dilapangan sehingga tim kalibrasi memberi catatan 
khusus  untuk dilakukkan perbaikan pada sensor 
ceilometer baik pada runway 24 ataupun runway 
06. Sedangkan pada lightning detector perlu 
dilakukan pengaturan ulang arah deteksi yang 
tidak sesuai dengan kondisi real dilapangan. Tim 
kalibrasi dan teknisi Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta melakukan koordinasi dengan pihak rekanan 
untuk segara dilakukan perbaikan terhadap 
sensor sensor yang dimaksud sehingga peralatan 
berfungsi dengan normal. Selanjutnya tim kalibrasi 
dan teknisi stamet soetta melaporkan hasil kalibrasi 
kepada Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. 
Secara keseluruhan AWOS merk All Weather yang 
terpasang di runway 24 dan 06 Bandara Soekarno-
Hatta dalam kondisi baik. [kadek]

K A L I B R A S I  A W O S  R U N W A Y  2 4  D A N  0 6 
B A N D A R A  S O E K A R N O - H A T T A
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DETEKSI DAN PREDIKSI HUJAN ES DENGAN MENGGUNAKAN DATA 
RADAR CUACA DOPPLER

Muhammad Hidayat
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
Email: cyclone.day@gmail.com

Fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca ekstrem yang terjadinya dikarenakan tumbuhnya awan 
Kumulonimbus, radar cuaca Doppler merupakan instrumentasi yang memiliki resolusi ruang dan waktu 
yang tinggi untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es dan salah satu metode yang dapat digu-
nakan adalah metode Probability Of Hail (POH). Berdasarkan pengamatan radar cuaca dan radiosonde, 
pada 30 menit sebelum kejadian hujan es pada tanggal 11 Januari 2019, 2 April 2019 dan 26 Oktober 
2019 didapatkan nilai POH sebesar 82%, 22% dan 35% dan dari semua perhitungan sebelum 30 menit 
sampai kejadian hujan es didapatkan interval nilai dari 22% sampai dengan 99%, lalu dengan menghitung 
reflektivitas maksimumnya pada semua kejadian hujan es, dihasilkan kesimpulan terdapat adanya awan 
Kumulonimbus pada semua kejadian hujan es. Berdasarkan kejadian sesungguhnya maka nilai POH 
dapat mewakili untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es 30 menit sebelum kejadian. 

Kata kunci: Hujan Es, Kumulonimbus, POH 

ABSTRAK

DETECTION AND PREDICTION OF HAIL USING DOPPLER WEATHER 
RADAR DATA

1. Pendahuluan
Telah terjadi hujan es diberbagai tempat di Indonesia 
dan terutama di daerah Megapolitan Jabodetabekjur  
yang mengakibatkan kehilangan harta benda dan 
nyawa manusia [1] [2] [3]. Berdasarkan peraturan 
Kepala  BMKG Nomor  Kep. 009  tahun  2010 tentang 
Prosedur Standar  Operasional Pelaksanaan 
Peringatan Dini, Pelaporan, dan  Desiminasi  
Informasi  Cuaca  Ekstrem,   hujan  es  termasuk 
dalam kategori  cuaca  ekstrem dan International 
Civil Aviation Organization (ICAO), mewajibkan 
Meteorological Watch Office (MWO) dalam Annex 
3 to the Convention on International Civil Aviation, 
Meteorological Service for International Air 
Navigation, untuk melaporkan kejadian fenomena 
hujan es dalam bentuk berita SIGMET (Significant 
Meteorological Information) baik berupa prakiraan 
maupun pengamatan untuk keselamatan dan 
keamanan penerbangan.  Fenomena cuaca 
ekstrem hujan es sebenarnya bukan   fenomena  
cuaca   yang   baru   terjadi   atau   fenomena  
cuaca   yang   aneh,   karena   sebenarnya   bisa 

terjadi di Indonesia hanya kejadiannya mempunyai 
frekuensi  yang  jarang.   Fenomena  ini  sifatnya   
lokal, tidak merata, terjadi sangat mendadak, dan 
sulit diperkirakan [4]. 

Hujan  es merupakan  salah satu bentuk dari 
presipitasi yang berupa bola-bola, potongan, 
maupun serpihan- serpihan  es dan  memiliki   
diameter  antara  5-50 mm. Namun   dalam  
pertumbuhan   ekstrem,  diameter hujan es bisa 
lebih besar lagi.   Hujan es dapat  jatuh secara 
tepisah atau   terkumpul   menjadi   gumpalan-
gumpalan  yang memiliki  bentuk yang tidak teratur 
[5].

Awal  terjadinya hujan  es karena  tumbuhnya jenis  
awan bersel tunggal  berlapis-lapis (Kumulonimbus)  
yang  dekat dengan permukaan  tanah  atau dapat 
juga  berasal  dari  multi  sel awan  dengan  luasan  
area horizontal  sekitar 3-5 km yang tumbuh vertikal 
ke atas dengan  ketinggian  mencapai  30.000  feet 
atau  lebih. Kejadian hujan es  sangat  singkat,   
yaitu  kurang  dari  satu jam [6].
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Instrumentasi meteorologi dengan resolusi 
temporal dan spasial yang tinggi untuk mendeteksi 
fenomena  meteorologi,  termasuk  hujan  es,  
adalah radar cuaca Doppler. Parameter yang 
dapat diamati melalui radar cuaca Doppler adalah 
echo reflektivitas dan  radial  velocity.  Nilai  
reflektivitas  dipengaruhi oleh jumlah massa, 
volume, dan densitas pada suatu sampling volume 
[7].  Sedangkan nilai radial velocity dihitung 
menggunakan prinsip Doppler, dengan merata-
rata nilai kecepatan partikel pada suatu sampling 
volume [8]. Data reflektivitas dapat digunakan 
untuk mendeteksi kejadian hujan es [9]. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
mendeteksi dan memprediksi potensi kejadian 
hujan es berdasarkan hasil pengamatan radar 
cuaca dan radiosonde adalah metode Waldvogel 
yang kemudian akan digunakan untuk membuat 
POH (Probability Of Hail) [10].

Diharapkan dengan menggunakan POH dapat 
dideteksi sebelum terjadi dan saat terjadinya 
hujan es, sehingga dapat dijadikan acuan untuk 
membuat peringatan dini maupun berita SIGMET 
dan kerusakan yang diakibatkan oleh hujan es 
dapat diminimalisir. 

2. Metode Penelitian
2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian didasarkan pada wilayah yang 
teramati oleh radar cuaca Stasiun  Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta yang terletak di Kota 
Tangerang, Provinsi Banten. Kejadian hujan es 
tanggal 11 Januari 2019 terjadi di Cianjur, kejadian 
hujan es tanggal 2 April 2019 terjadi di Jakarta 
Selatan dan kejadian hujan es tanggal 26 Oktober 
2019 di Kota Bogor.

2.2 Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data radar cuaca volumetrik yang kemudian diolah 
menjadi data reflektivitas dan data radiosonde. 
Data radar yang digunakan adalah data radar 
cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 
tanggal  11 Januari 2019, 2 April 2019, 26 Oktober 
2019, Metode operasional radar cuaca Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta menggunakan 
teknik Volume Coverage Pattern (VCP) 21 yang 
memiliki 11 elevasi, yaitu dari 0.50⁰ hingga 19.50⁰, 
Radar cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-
Hatta merupakan radar cuaca Doppler dengan tipe 

C-Band, merek EEC serta menggunakan polarisasi 
tunggal (single polarization). Data radiosonde 
yang digunakan adalah data radiosonde Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta tanggal  11 
Januari 2019, 2 April 2019, 26 Oktober 2019 jam 
00.00 UTC. 

2.3. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan melakukan pengolahan 
data, menganalisis dan menginterpretasikan citra 
radar cuaca pada setiap kasus - kasus kejadian 
hujan es.  Penelitian dimulai dengan mengumpulkan 
kejadian hujan es melalui laporan media berita 
online. Lalu menentukan tinggi freezing level  
dari data radiosonde dengan menggunakan 
aplikasi Raobs 5.6, selanjutnya menentukan nilai 
reflektifitas lebih dari 40 dBZ untuk mengetahui 
adanya pertumbuhan awan konvektif jenis 
Kumulonimbus dengan menggunakan produk 
radar Column Maximum (CMAX) [11]. Berikutnya 
dilakukan perhitungan Probability of Hail (POH) 
seluruh kejadian hujan es.     Perhitungan POH 
dilakukan dengan menggunakan produk radar 
Reflectivity-based Hail Warning (ZHAIL) melalui 
aplikasi Rainbow 5.49

Perhitungan probabilitas kejadian hujan es 
dirumuskan :

Dimana:

    Probability of Hail

   Interval transition

   Tinggi freezing level

 Ketebalan antara tinggi ambang batas 
reflektivitas dengan tinggi freezing level , ambang 
batas reflektivitas dipakai 45 dBz

= Tinggi ambang batas reflektivitas 
terkoreksi

Pada penelitian ini nilai POH kemudian akan 
diverifikasi dengan kejadian hujan es berdasarkan 
berita media online.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Tinggi Freezing Level
Dari perhitungan data radiosonde Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta pada jam 
00.00 UTC didapatkan ketinggian freezing level 
setinggi 4843 m untuk tanggal 11 Januari 2019, 
4689 m untuk tanggal 2 April 2019 dan 5304 m 
untuk tanggal 26 Oktober 2019.

(a)

(a)

(a)

Gambar 1. Pengamatan radiosonde Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta jam 00.00 UTC (a) 11 Januari 
2019.; (b) 2 April 2019.; (c) 26 Oktober 2019.

3.2 Reflektivitas Maksimum
3.2.1 Tanggal 11 Januari 2019
Hasil pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tiga puluh menit sebelum 
kejadian hujan es tanggal 11 Januari 2019 di 
Cianjur dapat dilihat pada gambar (2).

(a)

(b)

(c)

Gambar 2. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 11 Januari 2019 produk 
CMAX (a) jam 08.36 UTC.; (b) jam 08.44 UTC.; (c) jam 
08.52 UTC.; (d) jam 09.00 UTC.

(d)
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Dengan menggunakan produk CMAX maka 
didapatkan nilai reflektivitas maksimum berkisar 
antara 41.0 dBZ sampai dengan 50.0 dBZ, ini 
mengindikasikan adanya awan Kumulonimbus 
pada saat kejadian tanggal 11 Januari 2019 di 
Cianjur. 

3.2.2 Tanggal 2 April 2019
Hasil pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tiga puluh menit sebelum 
kejadian hujan es tanggal 2 April 2019 di Jakarta 
Selatan dapat dilihat pada gambar (3). 

(a)

(b)

(c)

Gambar 3. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 2 April 2019 produk 
CMAX (a) jam 07.00 UTC.; (b) jam 07.08 UTC.; (c) jam 
07.16 UTC.; (d) jam 07.24 UTC.

(d)

Dengan menggunakan produk CMAX maka 
didapatkan nilai reflektivitas maksimum berkisar 
antara 44.0 dBZ sampai dengan 49.0 dBZ, ini 
mengindikasikan adanya awan Kumulonimbus 
pada saat kejadian tanggal 2 April 2019 di Jakarta 
Selatan. 

3.2.3 Tanggal 26 Oktober 2019
Hasil pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tiga puluh menit sebelum 
kejadian hujan es tanggal 26 Oktober 2019 di Kota 
Bogor dapat dilihat pada gambar (4).

(a)

(b)

(c)

Gambar 4. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 26 Oktober 2019 produk 
CMAX (a) jam 07.48 UTC.; (b) jam 07.56 UTC.; (c) jam 
08.04 UTC.; (d) jam 08.12 UTC.

(d)
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Dengan menggunakan produk CMAX maka 
didapatkan nilai reflektivitas maksimum berkisar 
antara 47.0 dBZ sampai dengan 53.0 dBZ, ini 
mengindikasikan adanya awan Kumulonimbus 
pada saat kejadian tanggal 26 Oktober 2019 di 
Kota Bogor. 

3.3 Probabilitas Kejadian Hujan Es
3.3.1 Tanggal 11 Januari 2019
Probabilitas kejadian hujan es atau POH dihitung 
pada tanggal 11 Januari 2019 dari 30 menit 
sebelum kejadian terdapat probabiltas sebesar 
82% kemudian menurun menjadi 64%, 65% dan 
22% pada saat kejadian, dapat dilihat pada gambar 
(5).

(a)

(b)

(c)

Gambar 5. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 11 Januari 2019 produk 
ZHAIL (a) jam 08.36 UTC.; (b) jam 08.44 UTC.; (c) jam 
08.52 UTC.; (d) jam 09.00 UTC.

(d)

Terdapat penurunan nilai POH dari 30 menit 
sebelum kejadian, yang dari 82% menjadi 22%.

3.3.2 Tanggal 2 April 2019
Probabilitas kejadian hujan es atau POH dihitung 
pada tanggal 2 April 2019 dari 30 menit sebelum 
kejadian terdapat probabiltas sebesar 22% 
kemudian meningkat menjadi 67%,  lalu menurun 
menjadi 51% dan 53% pada saat kejadian, dapat 
dilihat pada gambar (6).

(a)

(b)

(c)

Gambar 6. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 2 April 2019 produk 
ZHAIL (a) jam 07.00 UTC.; (b) jam 07.08 UTC.; (c) jam 
07.16 UTC.; (d) jam 07.24 UTC.

(d)
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Terdapat peningkatan nilai POH dari 30 menit 
sebelum kejadian, yang dari 22% menjadi 53%.

3.3.3 Tanggal 26 Oktober 2019
Probabilitas kejadian hujan es atau POH dihitung 
pada tanggal 26 Oktober 2019 dari 30 menit 
sebelum kejadian terdapat probabiltas sebesar 
35% kemudian meningkat menjadi 68%,  lalu terus 
meningkat menjadi 99% dan menurun menjadi 43% 
pada saat kejadian, dapat dilihat pada gambar (7).

(a)

(b)

(c)

Gambar 7. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 26 Oktober 2019 produk 
ZHAIL (a) jam 07.48 UTC.; (b) jam 07.56 UTC.; (c) jam 
08.04 UTC.; (d) jam 08.12 UTC.

(d)

Terdapat peningkatan nilai POH dari 30 menit 
sebelum kejadian, yang dari 35% menjadi 43%.

4. Kesimpulan
Berdasarkan nilai reflektivitas maksimum di semua 
kejadian hujan es didapat nilai reflektivitas yang 
menandakan bahwa yang menyebabkan hujan es 
adalah awan Kumulonimbus.

Berdasarkan perhitungan di semua kejadian hujan 
es nilai POH 30 menit sebelum kejadian hujan es 
terdapat interval nilai dari 22% sampai dengan 
82%, sedangkan semua hasil perhitungan nilai 
POH dari 30 menit sebelum kejadian sampai saat 
terjadi hujan es didapatkan interval antara 22% 
sampai dengan 99%.

Nilai POH menunjukkan kesesuaian antara 
perhitungan dengan hasil observasi di lapangan. 
Maka disimpulkan bahwa metode POH  dapat 
mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es 30 
menit sebelum hal tersebut terjadi.
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