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“TAHUN BARU PEMIMPIN BARU“

Puji Syukur tahun 2020 telah kita lalui, sekarang 

memasuki tahun baru di 2021 pada edisi pertama 

tahun ini Buletin Met Aero menghadirkan artikel-

artikel menarik yang dapat pembaca sekalian nikmati. 

Pada bulan Januari-Februari ini kita memasuki 

puncak musim hujan. Diharapkan masyarakat dapat 

berhati-hati dan mempersiapkan segalanya agar 

terhindari dari bencana hidrometeorologi.

Rubik Aerowatch akan menyuguhkan profil cuaca 
bulan januari dan ACS bulan Februari disertai dengan 

prakiraan untuk bulan Februari 2021. Kemudian ada 

topik menarik yang akan dibahas dirubik Aerocom 

yaitu tentang waterspout dan thermal soaring. 

Untuk yang penasaran bisa langsung membacanya 

di rubik Aerocom yah.

Pada rubik Aerotech akan dibahas tentang 

ADS-B mulai dari apa itu teknologi ADS-B, fungsi 

dan kegunaannya, dan hubungannya dengan 

meteorologi penerbangan. Berita terbaru dan 

menarik kami bahas di Aeronews kali ini adalah 

tentang CSI Workshop yang akan meningkatkan 

koordinasi antar negara dalam membuat SIGMET 

dan Tentang pergantiaan Kepala Stasiun 

Meteorologi Soekarno Hatta. Artikel kajian terbaru 

dari kami adalah tentang pemanfaatan satelit cuaca 

untuk analisa hujan lebat dengan studi kasus banjir 

di daerah Bandung.

Demikian cuplikan beberapa artikel yang kami 

sajikan semoga para pembaca akan lebih teredukasi 

dan informasi yang kami berikan dapat bermanfaat 

bagi para pembaca sekalian.

Terima kasih
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PROFIL CUACA BULAN JANUARI 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN FEBRUARI

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

P
ada bulan Januari 2021 curah 

hujan di Bandara Soekarno-Hatta 

telah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dibanding bulan 
sebelumnya, kondisi ini mengindikasikan musim 

hujan akan memasuki puncaknya, hal ini juga 

ditandai dengan dominasi angin baratan yang 

bertiup cukup kuat. Buletin MetAero menyajikan 

profil cuaca dan Aerodrome Climatological 

Summary (ACS). Profil cuaca bulan Januari 2021 
menggambarkan rangkuman kondisi cuaca yang 

terjadi selama bulan terkait. ACS bulan Februari 

menyajikan data angin, visibility, dan temperatur 

udara periode 10 tahun terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN JANUARI 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Januari 2021 
menunjukkan arah angin didominasi dari Barat 

Daya hingga Barat Laut, kemudian kecepatan 

angin bervariasi dari terendah dan mencapai nilai 

maksimum diatas  22 knot. Pola angin Baratan 

cukup dominan pada bulan Januari, monsun Asia 

yang kuat akan membawa kandungan uap air yang 

cukup banyak dan dapat mempengaruhi cuaca di 

wilayah Indonesia. Arah angin didominasi dari arah 

Barat. Kecepatan angin yang berkisar antara 11 – 

17 knot didominasi dari arah Barat dan Barat Laut. 

Berdasarkan data tersebut potensi adanya arah 

angin tegak lurus dengan landasan (crosswind) 

juga perlu di perhatikan. Berikut adalah gambar 

profil arah dan kecepatan angin bulan Januari 2021 
di Bandara Soekarno-Hatta yang disajikan dalam 

bentuk windrose.

Gambar profil arah dan kecepatan angin bulan Januari 2021

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) menjadi salah satu 

unsur cuaca yang sangat penting bagi penerbangan 

dalam kegiatan take off dan landing , untuk itu 

para penerbang penting mengetahui kondisi 

jarak pandang guna keselamatan penerbangan. 

Profil visibility bulan Januari 2021 menunjukkan 

kondisi visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana 

mencapai maksimum rata-rata pada siang hari. 

Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan ini, yaitu 

6,6 km. Sedangkan  kondisi nilai minimum saat 

bulan Januari  yaitu 2,5 km. Kondisi nilai minimum 

visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca hujan 

dengan intensitas sedang hingga lebat dan udara 

kabur (haze/mist). Berikut adalah profil rata – rata 
visibility harian yang terjadi pada bulan Januari  

2021.
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Gambar Profil Rata – rata Visibility Harian bulan Januari 2021

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan Januari 2021 
menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar 

340,3 mm data tersebut menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan di banding bulan sebelumnya, 
dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari. 

Distribusi curah hujan bulan Januari 2021 pada 

dasarian I (10 hari pertama) adalah 103,4 mm, 

kemudian dasarian II sebesar 48,2 mm, dan pada 

dasarian III dengan jumlah curah hujan sebesar 

188,7 mm. Berikut adalah grafik sebaran curah 
hujan pada bulan Januari 2021.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Januari 2021

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Januari 2021 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 26,5⁰ C. 
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 

di bulan ini, yaitu 33,2⁰ C terjadi pada tanggal 16 

Januari 2021. Kemudian nilai temperatur udara 

minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 22,2⁰ C 
pada tanggal 03 Januari 2021. Berikut adalah profil 
temperatur udara bulan Januari 2021.

Gambar Profil Temperatur Udara bulan Januari 2021

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 

dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 

temperatur udara mencapai nilai yang maksimum, 

maka tekanan udara akan menghasilkan nilai 

yang minimum. Profil tekanan udara bulan Januari 
2021 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara 

pada bulan ini adalah 1007,7  mb. Adapun nilai 

maksimum yang terjadi pada bulan ini adalah 

sebesar 1011,6 mb sedangkan nilai minimum yang 

tercatat pada bulan Januari  adalah 1003,4 mb. 

Berikut adalah grafik profil tekanan udara bulan 
Januari 2021.

.
Gambar Profil Tekanan Udara bulan Januari 2021
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6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan Januari 2021 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 

sebesar 83%.  Nilai kelembapan udara maksimum 

adalah  sebesar 96% yang terjadi pada tanggal 

5,9,21,23,24,28, dan 31 Januari 2021 sedangkan 

kelembapan udara minimum sebesar 53% terjadi 

pada tanggal 16 Januari 2021. Berikut adalah profil 
kelembapan udara bulan Januari 2021.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Januari 2021

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 Januari 

2021.

 Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan 

keadaan cuaca yang mendominasi adalah hujan 

ringan (-RA) dan hujan sedang disertai petir 

(TSRA). Jumlah hari hujan pada bulan Januari 

sebanyak 24 hari hujan.

TGL
PAGI HARI 

(06.00-11.00 WIB)
SIANG HARI 

(12.00-17.00 WIB)
MALAM HARI 

(18.00-23.00 WIB)
DINI HARI  

(00.00-05.00 WIB)
RAIN 

(mm)
1 -RA -RA LTNG -RA 2,5

2 HZ -RA - LTNG 0

3 - TSRA - - 9,1

4 - - - HZ 0

5 - - TSRA -RA 37,7

6 -RA HZ TSRA -RA 11,5

7 -RA HZ - - 1,0

8 - -RA - HZ 2,6

9 HZ TSRA -RA -RA 36,6

10 - -RA HZ HZ 2,4

11 - RA HZ -RA 5,7

12 HZ -RA HZ -RA 2,8

13 - - - - 0

14 - - - HZ 0

15 HZ - HZ HZ 0

16 HZ - - HZ 0

17 HZ - HZ LTNG 0,2

18 -RA -RA -RA -RA 7,9

19 -RA -RA -RA TSRA 5,4
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20 -RA HZ HZ TSRA 26,2

21 -RA - HZ BR 0

22 BR - HZ HZ 0

23 HZ HZ - TSRA 58,8

24 TSRA -RA BR BR 11,3

25 BR VCTS HZ HZ 0

26 BR - RA -RA 9,6

27 BR -RA - -RA 8,8

28 -RA RA - -RA 51,9

29 - TSRA -RA RA 41,6

30 -RA - TSRA -RA 5,9

31 -RA HZ HZ BR 0,8

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

FEBRUARI

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

arah dan kecepatan angin bulan Februari selama 

10 tahun (2011 – 2020) menyajikan data dalam 

bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan 

untuk kegiatan take-off dan landing selama bulan 

Februari 2021. ACS arah dan kecepatan angin di 

bulan Februari menunjukkan angin masih dominan 

bertiup dari arah baratan yaitu Barat Daya hingga 

Barat Laut dengan kecepatan bervariasi dari nilai 

paling rendah hingga kecepatan diatas 22 knot. 

Frekuensi kecepatan angin paling banyak yang 

terjadi di bulan Februari ada pada kisaran 4-7 knot 

(34,6%). Persentase angin calm sebesar 7,5%, 

sedangkan persentase angin dengan kecepatan di 

atas 11 knot sebesar 5,1% yang sebagian besar 

terjadi dari arah Barat Laut (2,8%). Dominasi angin 

baratan menandakan monsun Asia masih aktif 

melalui wilayah Indonesia. Potensi angin dari arah 

baratan yang bertiup cukup kencang hampir 

di sepanjang hari perlu diwaspadai oleh user 

untuk mengantisipasi tailwind pada pendaratan 

melalui runway 07 dan 06. Berikut ACS arah dan 

kecepatan angin bulan Februari periode 10 tahun 

terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Februari Periode 2011-

2020

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 

yang menjadi salah salah satu komponen penting 

dalam kegiatan take-off dan landing. Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) memberikan 

informasi terkait kondisi visibility pada bulan 

Februari selama 10 tahun (2011 – 2020) guna 

memberikan gambaran keadaan visibility pada 

bulan Februari tahun 2021 di Bandara Soekarno-

Hatta. Secara umum kondisi visibility bulan 

Februari didominasi pada kisaran 5000-8000 meter 

dengan persentase di atas 60% terjadi pada pukul 

07.00-08.00 WIB dan 20.00-24.00 WIB . Visibility 

3000-5000 meter dengan persentase tertinggi 
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terjadi pada pukul 04.00 WIB (38,6%), sedangkan 

persentase tertinggi dari nilai visibility terendah 

kisaran 1500-3000 meter terjadi pada pukul 06.00 

WIB (6,4%). Berikut ACS visibility Februari periode 

10 tahun terakhir.

Gambar ACS Visibility bulan Februari Periode 2011-2020

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara selama 10 tahun terakhir di 

Bandara Soekarno-Hatta dapat djadikan acuan 

untuk melihat kondisi temperatur udara pada bulan 

Februari tahun 2021. Secara umum temperatur 

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Februari Periode 2011-2020

udara didominasi kisaran nilai 25°C-30°C dengan 

persentase tertinggi sebesar 93,7% terjadi pada 

pukul 18.00 WIB. Nilai temperaturr udara tertinggi 

pada kisaran 30°C-35°C terjadi pada pukul 09.00 

WIB hingga 17.00 WIB dengan persentase tertinggi 

terjadi pada pukul 14.00 WIB (50,1%). Sedangkan 

nilai temperatur udara terendah pada kisaran 

20°C-25°C dengan persentase di atas 60% terjadi 

pada pukul 04.00WIB hingga 06.00 WIB. Berikut 

ACS temperatur udara bulan Februari periode 10 

tahun terakhir. [teguh&umi]
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PRAKIRA AN CUACA BULAN FEBRUARI 2021

P
ada bulan Februari sebagian besar 
wilayah Indonesia memasuki musim 
hujan, bahkan terjadi puncak musim 
hujan pada bulan ini. Wilayah Indonesia 

sebagian besar terdiri dari lautan sehingga 
kondisi cuacanya sangat dipengaruhi oleh 
adanya interaksi antara atmosfer dan laut. Untuk 
mengetahui prakiraan cuaca bulan Februari 2021 
yang termasuk prakiraan musim,  maka diperlukan 
analisis kondisi faktor global.

Indian Ocean Dipole (IOD)

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode 
merupakan fenomena interaksi atmosfer dan laut di                     
wilayah Samudera Hindia yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi gejala akan memanasnya suhu 
muka laut dari kondisi normalnya di sepanjang 
Ekuator Samudera Hindia khususnya di sebelah 
selatan India yang diikuti dengan menurunnya 
suhu muka laut di perairan Indonesia di wilayah 
pantai barat Sumatera. Fenomena ini dapat 
diketahui dengan menghitung perbedaan anomali 
suhu permukaan laut Samudera Hindia tropis 
bagian barat (50°E-70°E, 10°S-10°N) dengan 
Samudera Hindia tropis bagian timur (90°E-120°E, 
10°S-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, 
positif dan bernilai netral. IOD bernilai negatif 
menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan 
awan dan bertambahnya intensitas curah hujan di 
wilayah Indonesia. 

Gambar Fase IOD Negatif (Sumber : http://www.bom.gov.au)
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IOD bernilai positif menunjukan adanya aliran 
massa udara dari Samudera Hindia bagian timur 
ke wilayah Samudera Hindia bagian barat yang 
lebih hangat. Hal ini menyebabkan berkurangnya 
pembentukan awan dan menurunnya intensitas 
curah hujan di wilayah Indonesia.

Gambar Fase IOD Positif (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Pada saat IOD bernilai netral maka aliran 

massa udara dari Samudera Pasifik akan melewati 
pulau-pulau di Indonesia dan menghasilkan 

kondisi lautan di Australia bagian barat menjadi 

tetap hangat sehingga massa udara yang naik di 

atas wilayah ini membentuk awan-awan hujan di 

bagian barat cekungan Samudera Hindia serta 

menghasilkan aktifitas Angin Baratan di sepanjang 
garis Khatulistiwa. 

Gambar Fase IOD Netral (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Berdasarkan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction), pada bulan 
Februari 2021 perhitungn prakiraan nilai IOD 
menunjukkan nilai positif dan berada pada fase 
netral (antara 0 s/d +0.4).

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Februari 2021 (Sumber : 

http://www.bom.gov.au)

Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino dan La Nina merupakan suatu 
fenomena penyimpangan iklim global yang terjadi 
di permukaan air laut Pasifik bagian timur dan 
tengah. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan 
air laut Pasifik bagian timur dan tengah lebih 
hangat dari rata-ratanya, sehingga mengakibatkan 
berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. 
Sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan 
laut Pasifik bagian timur dan tengah lebih dingin 
dari rata-ratanya. Fenomena La Nina pada 
umumnya bersesuaian dengan menguatnya angin 
pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudera 
Pasifik sehingga meningkatnya massa air hangat 
yang menuju Pasifik Barat  dan berdampak pada 
peningkatan curah hujan di Indonesia.

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD 

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Pada saat El Nino nilai suhu permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan  NINO 3.4 memiliki nilai >+0.8oC 
dari suhu permukaan laut rata-ratanya. Sedangkan 
pada saat La Nina nilai udara permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan  NINO 3.4 bernilai >-0.8oC dari 
suhu permukaan laut rata-ratanya.
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Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Februari 2021

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Pada gambar  diatas dapat dilihat hasil dari 

perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 

(Numerical Weather Prediction) yang menunjukan 

bahwa Indeks NINO 3.4 bernilai negatif yang berarti 

berada pada fase La Nina. Hal ini berpengaruh pada 

peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI <−7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI >+7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 
Prakiraan cuaca bulan Februari 2021 apabila 
dilihat dari pergerakan Southern Oscillation Index 
(SOI) 30-hari menunjukkan nilai +15.5 yang berarti 
sedang berada di fase La Nina sehingga akan 
terjadi peningkatan pertumbuhan awan di wilayah 
Indonesia. 

Keadaan Suhu Muka Laut

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Februari 2021 

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Anomali suhu muka laut bernilai positif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
tinggi dari rata-ratanya yang mendukung terjadinya 
peningkatan pertumbuhan awan dan meningkatnya 
intensitas curah hujan di wilayah tersebut. 
Sementara, jika bernilai negatif menunjukkan 
bahwa suhu muka laut bernilai lebih rendah dari 
rata-ratanya yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan pertumbuhan awan dan menurunnya 
intensitas curah hujan di wilayah tersebut. Pada 
Gambar 8 menunjukkan bahwa prakiraan anomali 
suhu muka laut bulan Februari 2021 bernilai positif 
di seluruh wilayah Indonesia.

Fenomena MJO

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 
ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari. 
MJO terdiri dari 8 fase yg dapat diketahui dengan 
melihat diagram fase monitoring MJO yang 
dikeluarkan oleh Bureau of Meteorology Australia 
(Badan Meteorologi Australia). Pada tiap fase 
MJO memiliki dampak pada wilayah yg berbeda. 
MJO berdampak di wilayah Indonesia apabila 
nilai indeks MJO berada pada fase 3,4,5 dan 
dinyatakan lemah apabila berada dalam lingkaran. 
Berdasarkan Gambar 5. posisi MJO pada tanggal 
31 Januari 2021 berada pada fase 6. Keadaan ini 
menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
lemah dalam  mempengaruhi pembentukan awan-
awan konvektif di Indonesia.
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Gambar Diagram Fase MJO (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Kondisi OLR

OLR (Outgoing Longwave Radiation) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi gelombang panjang 
yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa. 
Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan 
terdapat sedikitnya tutupan awan pada daerah 
tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai 
indeks OLR mengindikasikan terdapat banyaknya 
tutupan awan pada daerah tersebut. Dari Gambar 
10. (OLR totals) terlihat bahwa nilai indeks OLR di 
sekitar pulau Jawa bagian barat berkisar antara 140 
W/m2 hingga 160 W/m2. Hal ini mengindikasikan 
selama periode akhir bulan Januari 2021 wilayah 
Pulau Jawa dan sekitarnya khususnya Bandara 
Soekarno-Hatta masih terdapat banyak tutupan 
awan dan diprakirakan kondisi tersebut masih akan 
bertahan hingga bulan Februari 2021.

Sedangkan jika pada citra anomali OLR 
berwarna ungu yang menunjukkan nilai negatif, 
mengidentifikasikan radiasi balik yang diterima 
atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari rata-
rata karena adanya halangan di atmosfer yang 
diasosiasikan dengan banyaknya awan akibat 
sistem konvektif menguat. Sebaliknya, warna 
coklat pada citra anomali OLR menunjukkan nilai 
positif dan mengidentifikasikan radiasi balik yang 
diterima atmosfer dari bumi bernilai lebih besar 
dari rata-ratanya karena tidak ada atau sedikitnya 
jumlah awan di atmosfer. Berdasarkan Gambar 
10. (Anomali OLR) hampir seluruh wilayah 
Indonesia memiliki nilai anomali OLR negatif yang 
mengindikasikan banyaknya tutupan awan di 
wilayah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis faktor global 
yang mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia 
khususnya Bandara Soekarno-Hatta pada bulan 
Februari 2021 , dapat disimpulkan bahwa musim 
hujan masih akan terjadi bahkan puncak musim 
hujan akan terjadi di bulan ini. Hal ini terlihat dari nilai 
IOD netral yang bersamaan dengan menguatnya 
angin baratan, masih kuatnya fenomena La Nina 
dan anomali suhu muka laut yang masih hangat 
sangat mendukung pada pembentukan awan-awan 
konvektif dan peningkatan curah hujan. Selain 
itu, nilai total OLR yang rendah dan nilai anomali 
OLR yang negatif menunjukkan tutupan awan 
yang cukup banyak masih akan terjadi pada bulan 
Februari 2021 di wilayah Indonesia khususnya 
Bandara Soekarno-Hatta. [ai]

Gambar OLR Total dan Anomali OLR 

(Sumber : http://www.bom.gov.au)
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T H E R M A L  S O A R I N G

P
ernahkah anda melihat burung 

karnivora terbang melayang berputar-

putar diatas suatu wilayah tertentu pada 

ketinggian tertentu? Ya, pada saat itu 

hewan tersebut sedang mencari buruannya yang 

kasat mata keluar dari sarang persembunyiannya, 

namun tahukah anda mengapa burung tersebut 

pada saat terbang tidak mengepakan sayapnya 

secara terus menerus atau secara simultan dapat 

bertahan melayang diatas suatu ketinggian udara? 

Jawaban dari hal ini berkaitan dengan panas 

konvektif (gelembung udara panas) atau thermal 

soaring yang sering pula dimanfaatkan pada saat 

melakukan kegiatan olahraga paralayang di atas 

udara. 

Gambar Updraft

Keseharian kita sering bersinggungan dengan 

termal, termal merupakan updraft dalam ‘arus’ 

konvektif skala kecil. Pilot pesawat terbang 

menggunakan data cuaca yang telah diterbitkan 

baik data prakiraan dan data aktual untuk 

mengetahui kondisi cuaca dilapangan yang 

berpotensi menghasilkan aktifitas konvektif yang 
menghasilkan fenomena turbulensi pada badan 

pesawat sehingga penumpang pesawat merasakan 

hentakan naik dan turun secara cepat atau terus 

menerus dalam periode relatif singkat, tentu saja 

hal ini akan menggangu kenyamanan penumpang. 

Pilot penerbang dalam mengoperasikan pesawat 

terbang harus mempertahankan posisi ketinggian 

sesuai dengan cruising level yang telah diatur di 

level ketinggian tertentu terutama akan sangat 

intens saat memasuki kawasan yang terdampak 

fenomena konvektif atau turbulensi. Bagi anda 

yang pernah atau sering menaiki pesawat sesekali 

kru pesawat memberikan informasi bahwa akan 

mengalami guncangan pesawat dalam waktu 

beberapa saat kemudian dikarenakan faktor cuaca, 

otoritas meteorologi yang berperan dalam kegiatan 

penerbangan yang aman dan efisien berkewajiban 
memberikan informasi tersebut.

Gambar Turbulensi pada pesawat

Matahari sebagai sumber utama dari proses 

termal yang energinya mencapai permukaan 

bumi melalui proses radiasi spektrum gelombang 

pendek kemudian memanaskan permukaan bumi 

(baik daratan dan perairan) selanjutnya panas 

tersebut diserap dan memanaskan udara yang 

bersinggungan dengan permukaan yang panas 
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tersebut melalui proses konduksi, udara tersebut 

menyerap panas laten yang diberikan oleh 

permukaan bumi mengakibatkan energi internal 

udara tersebut bertambah sehingga molekul-

molekul udara tersebut lebih aktif pergerakannya 

berbenturan satu sama lainnya memberikan proses 

ekspansi volume suatu gugus atau parsel udara 

tersebut sehingga parsel udara tersebut menjadi 

lebih ringan dibandingkan dengan udara sekitarnya 

terjadi proses buoyancy yang mengangkat satuan 

parsel udara panas tersebut atau gelembung 

udara panas naik hingga mencapai suatu level 

dimana suhu udara parsel tersebut setara nilainya 

dengan suhu udara lingkungan sekitar parsel 

tersebut menjelajahi atmosfer bebas. Dalam hal 

ini atmosfer dikatakan dalam kondisi tidak stabil 

sehingga memungkinkan pergerakan parsel udara. 

Sekedar pengetahuan bahwa dalam meteorologi 

parsel udara atau massa udara terdapat dua jenis 

yaitu massa udara kering dan massa udara basah, 

massa udara basah yaitu massa udara kering 

ditambah dengan uap air, komposisi atmosfer 

dilapisan bawah hingga menengah paling banyak 

berasal dari gas-gas yang yang bersifat stabil 

atau dalam bentuk molekul seperti gas Oksigen 

(O
2
) dan Nitrogen (N

2
) yang jika di prosentase-kan 

jumlah kedua molekul gas tersebut bernilai 99% 

yang mengisi ruang atmosfer diplanet bumi ini 

dimana sisanya 1% yang uap air (H
2
O) termasuk 

didalamnya, tahukah anda bahwa didalam suatu 

parsel udara atau volume udara komposisi atau 

jumlah molekul udara selalu tetap, kemudian 

jika udara kering yang didalamnya tersusun oleh 

molekul oksigen dan nitrogen jumlahnya yang 

tetap digantikan oleh molekul uap air sehingga 

menjadi massa atau parsel udara basah, manakah 

yang lebih berat dan lebih ringan, udara basah atau 

udara kering?

Udara stabil tidak memungkinkan adanya 

pergerakan parsel udara atau masa udara bergerak 

keatas salah satunya karena ada fenomena inversi 

suhu yang penulis pernah bahas di edisi yang 

lampau sehingga jika kita amati kondisi langit 

biasanya cerah berwarna biru atau sedikit berawan 

di ketinggian yang sangat tinggi (awan cirrus). 

Untuk parsel udara yang membawa uap air sampai 

suatu level kestabilan suhu parsel dan lingkungan 

sekitarnya memungkinkan terbentuknya awan 

jika kondisi ketersediaan uap air begitu banyak 

di atmosfer saat itu maka akan menghasilkan 

Gambar Turbulensi pengaruh kontur permukaan
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awan yang sangat besar pula akan menghasilkan 

fenomena hujan yang jatuh sampai permukaan. 

Hal ini yang penulis singgung di paragraf awal 

mengapa pada saat pesawat memasuki awan-

awan terasa suatu guncangan layaknya kita 

mengendarai mobil atau sepeda motor melewati 

jalan yang bergelombang atau polisi tidur atau 

jalanan rusak; melainkan di atmosfer ini terdapat 

gerak udara keatas aktif (updraft). Gerak udara 

aktif sangat intensif pada saat awan konvektif mulai 

terbentuk dan akan hilang saat memasuki fase 

punah digantikan dengan gerak udara kebawah 

(downdraft), hal ini yang sering kita dengar di berita 

tentang kasus pohon tumbang atau atap bangunan 

rusak diterpa angin kencang yang dihasilkan oleh 

fenomena awan konvektif yang hendak punah.

Konvektif merupakan fenomena yang terjadi di 

atmosfer dalam skala kecil maka dari itu beberapa 

metode efektif yang digunakan oleh otoritas 

meteorologi dalam menganalisa potensi fenomena 

konvektif ini dengan menggunakan analisis 

‘radiosounding’ yang sering dibahas dalam bulletin 

MET AERO hingga potensi pembentukan awan, 

tipe-tipe atau morfologi awan hingga fenomena 

angin kencang seperti microburst dapat dideteksi 

dengan metode analisis radiosounding. Turbulensi 

yang diakibatkan oleh updraft tidak hanya 

diakibatkan oleh konvektif saja namun dapat juga 

diakibatkan oleh udara yang bergerak dipaksa naik 

keatas suatu kontur permukaan yang tinggi seperti 

gunung.

Gambar Gedung pencakar langit di Jakarta

 

Gambar Gedung Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

 

Gambar Kumpulan Taksi di pengendapan Taksi

Berdasarkan gambar-gambar di atas dapatkah 

disebutkan mana yang dapat menyebabkan thermal 

soaring atau updraft yang menghasilkan fenomena 

turbulensi di suatu ketinggian? InsyaAllah jika 

ada kesempatan lain penulis akan menganalisa 

dengan data dikesempatan kolom Aerosearch edisi 

kedepan. [Soni]
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K
ejadian fenomena cuaca yang langka 

telah terjadi di Indonesia, fenomena 

ini yaitu Waterspout yang terjadi di 

kawasan Waduk Gajah Mungkur, 

Kabupaten Wonogiri, propinsi Jawa Tengah pada 

tanggal 20 Januari 2021 sekitar sore hari pukul 

16.00 WIB. Istilah Waterspout yaitu fenomena 

berbentuk pusaran cerobong hisap yang terdiri dari 

dua jenis, yaitu :

1. Waterspout yang dihasilkan dari awan 

Kumulonimbus (Cb) dengan pusaran kolom 

udara dan air berbentuk sebuah cerobong 

dan memiliki daya hisap yang  berkembang ke 

bawah menuju permukaan air yang luas seperti 

laut, danau, dan waduk, fenomena Waterspout 

ini dapat dianggap sebagai sebuah fenomena 

Tornado dalam skala kecil. 

2. Jenis Waterspout lainnya yaitu sebagai kolom 

air yang berputar dari permukaan laut dan 

dengan pusaran kolom udara berbentuk 

sebuah cerobong dan memiliki daya hisap 

yang  berkembang menuju ke atas bukan ke 

bawah seperti jenis ke satu di atas. Pada jenis 

yang ke dua ini, Waterspout yang terjadi tidak 

secara langsung berkaitan dengan adanya 

awan tetapi lebih mirip dengan fenomena ‘Dust 

Devil’ (setan debu) di permukaan daratan yang 

dihasilkan karena adanya perbedaan suhu.   

Fenomena Waterspout yang dapat dianggap 

sebagai sebuah fenomena Tornado dalam skala 

kecil yang terjadi di atas permukaan air yang luas 

merupakan satu contoh fenomena cuaca yang 

dihasilkan dari fenomena Thunderstorm awan 

Kumulonimbus (Cb). Meskipun adanya awan 

Kumulonimbus (Cb) tidak selalu menghasilkan 

fenomena Waterspout dan fenomena yang jika 

terjadi di atas permukaan daratan yang dikenal 

WATERSPOUT
dengan angin ‘Puting Beliung’. Fenomena 

Waterspout dan  angin ‘Puting Beliung’ merupakan 

fenomena cuaca yang sangat langka terjadi 

khususnya di wilayah tropis yaitu Indonesia. 

Gambar fenomena Waterspout yang terjadi di 

Waduk Gajah Mungkur menurut sumber harian 

Kompas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini. 

Gambar 1. PUTING BELIUNG-Nampak puting beliung terlihat diatas 

Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu 

(20/1/2021) sore.(KOMPAS.COM/)

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 

Thunderstorm sebagai Badai Petir/Guntur yang 

disertai dengan cahaya kilat / Lightning dari 

sebuah awan yang berwarna gelap hitam pekat 

yaitu awan Kumulonimbus (Cb). Badai Petir/Guntur 

merupakan sebuah contoh kekuatan alam yang 

sering kita temui dan mengesankan serta dapat 

disaksikan oleh kebanyakan orang di seluruh 

dunia. Badai Petir adalah istilah fenomena cuaca 

yang dihasilkan oleh awan Kumulonimbus (Cb) 

dalam fase dewasa yang dapat juga menghasilkan 

kejadian seperti : Guntur, Kilat, Hujan Lebat, Hujan 

Es, Angin Kencang, dan Tornado. Sebagian besar 

fenomena ini berdampak membahayakan bagi 

pesawat terbang. Energi luar biasa yang terjadi 

dalam proses pertumbuhan Badai Petir yang 

dahsyat mungkin sama besarnya dengan ledakan 

nuklir. Badai Petir biasanya terdiri dari sekumpulan 
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beberapa sel, yang masing-masing berperilaku 

sebagai satu kesatuan sirkulasi konvektif, termasuk 

yaitu aliran udara ke atas (Updraft) dan aliran ke 

bawah (Downdraft). Setiap sel masing-masing 

memiliki siklus hidupnya dalam kurun waktu tiga 

puluh menit hingga satu jam. Siklus hidup ini secara 

alami dapat dibagi menjadi tiga tahap tergantung 

pada arah dan besarnya aliran udara vertikal yang 

mendominasi dalam sel (lihat Gambar 2 di bawah 

ini):

Gambar 2. Siklus hidup Thunderstorm (Sumber : DOC 9817 ICAO – 

Manual of Low-Level Windshear, 2011)

Siklus hidup Thunderstorm terdiri dari :

1. Tahap Kumulus yang ditandai secara visual 

adanya awan Kumulus Kongestus, pada 

tahap ini arus udara yang dominan terjadi 

yaitu arus udara yang seluruhnya bergerak 

naik (Updraft).

2. Tahap Matang yang dicirikan telah 

munculnya awan Kumulonimbus (Cb) pada 

tahap ini arus udara yang dominan terjadi 

yaitu adanya arus udara naik (Updraft) yang 

kuat dan arus udara turun (Downdraft) yang 

kuat, pada tahapan ini ditandai dengan hujan 

lebat yang turun pada area lokal yang kecil 

dan disertai angin kencang dari arus udara 

yang turun (Downdraft). 

3. Tahap Punah yang ditandai dengan aliran 

udara ke bawah (Downdraft) yang lemah 

di  seluruh selnya, pada tahapan ini terjadi 

hujan intensitas ringan yang tersebar luas 

yang disebabkan oleh awan menengah Alto 

Kumulus Alto Stratus (AcAs).

Perkembangan setiap sel dalam Badai Petir 

dapat berlangsung dengan kecepatan yang 

berbeda-beda, dengan beberapa sel dapat tidak 

menyelesaikan siklus hidupnya dan sel yang 

lainnya dapat tumbuh lebih cepat. Dalam kasus di 

mana terdapat dua sel yang sedang tumbuh dan 

berkembang, dengan sel yang satu berdekatan 

satu sama lain dan terdapat satu sel yang lebih 

kuat, maka akan sering terjadi kecenderungan ke 

dua sel tersebut menjadi bergabung.(2)  

Klasifikasi Thunderstorms/Badai Petir secara 

rinci yang mungkin sampai sekarang seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini.  

Gambar 3. Klasifikasi Thunderstorm (Sumber : DOC 9817 ICAO – 

Manual of Low-Level Windshear, 2011)



18 Vol 4 No 1 2021ISSN 2684-7299

Menurut gambar 3 di atas, terlihat bahwa 

fenomena Waterspout yang terjadi di wilayah tropis 

seperti di Indonesia disebabkan oleh adanya sel 

awan Kumulonimbus (Cb) yang multi sel yaitu 

terdiri dari beberapa sel awan Kumulonimbus (Cb) 

dan terstruktur membentuk sebuah Garis Badai 

(Squall Lines). Sejauh mana sel-sel Badai Petir 

menjadi terorganisir, dan juga berkaitan dengan 

intensitas badai akan bergantung pada sejumlah 

faktor meteorologi yang saling berkaitan seperti 

stabilitas atmosfer, konvergensi aliran udara, 

divergensi di berbagai lapisan atmosfer dan profil 
aliran angin terhadap ketinggian. Penelitian terbaru 

menunjukkan bahwa dari faktor-faktor ini yaitu 

profil angin (contohnya Vertical Wind Shear) dan 

ketidakstabilan atmosfer mungkin yang sangat 

penting dalam menentukan intensitas Badai Petir 

(3).

Struktur dan skala umum dari berbagai sistem 

tekanan yang menghasilkan angin permukaan 

yang merusak, klasifikasinya dalam skala planet 
bumi yang diterima secara umum dan kecepatan 

angin maksimum yang diharapkan yang diusulkan 

oleh Fujita (1981) ditunjukkan pada Gambar 4 di 

bawah ini.(4)

Gambar 4. Skala Umum dan struktur Masocyclone, Mesocyclone, 

Misocyclone, dan Mosocyclone menurut Fujita (1981)

Fenomena Waterspout yang termasuk dalam 

skala planet bumi yaitu termasuk dalam Skala 

Mosocyclone (Suction Vortex) dengan diameter 

kolom udara maksimum hingga 100 m dan memiliki 

daur hidup antara 1 detik hingga 100 detik menurut 

Fujita (1981) maka fenomena Waterspout dan 

Angin Puting Beliung merupakan fenomena cuaca 

yang terjadi dalam skala ruang yang cukup kecil dan 

berlangsung dalam waktu relatif singkat maksimum 

hingga 100 detik (± 2 menit). Pada kejadian 

Waterspout yang terjadi di Waduk Gajah Mungkur 

ini menurut informasi dari media sosial berupa 

rekaman video terlihat berlangsungnya fenomena 

Waterspout ini dapat berlangsung selama ± 6 

menit. Hal ini tentu menjadi sangat menarik bagi 

penelitian selanjutnya karena Waterspout yang 

telah terjadi di tahun 2021 ini dapat melebihi dari 

waktu menurut daur hidup yang telah ditentukan 

oleh Fujita (1981).

Berdasarkan klasifikasi Badai Petir pada 
gambar 3 di atas yang menerangkan bahwa 

fenomena Waterspout di daerah tropis dapat 

dihasilkan oleh Badai Petir yang bersifat multisel 

awan Kumulonimbus dan biasanya dalam 

bentuk kumpulan Garis Badai atau Squal Lines, 

meskipun adanya awan Kumulonimbus 

yang terorganisir secara multisel dan dalam 

bentuk Garis Badai atau Squal Line ini tidak 

selalu menimbulkan fenomena Waterspout 

maka penulis mencoba menganalisis dari 

data Satelit Himawari 8 selama periode 

kejadian di sekitar lokasi Waduk Gajah 

Mungkur Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 

dengan melihat nilai distribusi suhu puncak 

awan Kumulonimbus yang bernilai antara 

-60 ºC hingga -80 ºC. 
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Gambar 5. Lokasi Awan Kumulonimbus (arah panah) pada jam 15.57 

WIB dengan suhu puncak awan -79.6 ºC   

Gambar 6. Lokasi Awan Kumulonimbus (arah panah) pada jam 16.07 

WIB dengan suhu puncak awan -79.6 ºC   

Gambar 7. Lokasi Awan Kumulonimbus (arah panah) pada jam 16.17 

WIB dengan suhu puncak awan -79.6 ºC   

Gambar 8. Lokasi Awan Kumulonimbus (arah panah) pada jam 16.27 

WIB , suhu puncak awan -74.6 ºC hingga -84.6 ºC  

Dari data Satelit Himawari 8 jam 15.57 WIB 

sampai dengan jam 16.27 WIB terlihat nilai 

distribusi suhu puncak awan Kumulonimbus 

yang bernilai antara -60 ºC hingga -80 ºC di 

sekitar lokasi Waduk Gajah Mungkur merupakan 

kumpulan Awan Kumulonimbus yang terorganisir 

secara multisel dan membentuk sebuah Garis 

Badai/Squall Lines. Meskipun sudah dijelaskan 

di awal bahwa kumpulan awan Kumulonimbus 

yang terorganisir secara multisel dan membentuk 

sebuah Garis Badai/Squall Lines tidak selalu dapat 

menghasilkan fenomena Waterspout dan Angin 

Puting Beliung, paling tidak dengan diketahuinya 

adanya kumpulan awan Kumulonimbus yang 

terorganisir secara multisel serta membentuk 

sebuah Garis Badai/Squall Lines dapat menjadi 

salah satu penciri akan potensi terjadinya fenomena 

Waterspout dan Angin Puting Beliung. Penelitian 

lebih lanjut dengan melakukan analisa data Radar 

di sekitar lokasi kejadian akan sangat diperlukan 

dan sangat menarik untuk mengetahui faktor-faktor 

meteorologi apa saja yang berhubungan dengan 

terjadinya fenomena Waterspout dan Angin Puting 

Beliung. [em]
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A
DS-B adalah suatu teknik pengamatan 

dimana pesawat dapat secara otomatis 

mengirim atau menerima data seperti 

identifikasi, posisi, dan lainnya dalam 
bentuk siaran broadcast melalui data link. ADS-B 

yang dipasang di pesawat dapat mengirimkan data 

ke sesama pesawat maupun ke stasiun penerima 

di darat. Data yang dikirimkan oleh ADS-B pesawat 

didapatkan dari sistem Global Navigation Satellite 

System (GNSS).

ADS-B dapat dikatakan otomatis (Automatic) 

karena tidak diperlukan stimulus dimana 

data secara terus menerus terkirim secara 

asynchronous. Disebut tergantung (Dependent) 

karena alat ini bergantung pada sistem on-board 

yang berada di pesawat dan dapat memberikan 

informasi pengamatan (Surveillance) kepada pihak 

yang lainnya. Data tersebut kemudian dikirimkan 

secara Broadcast tanpa mengetahui siapa yang 

akan menerima.

Penggunaan ADS-B sangat membantu dalam 

hal pengawasan dan pengaturan lalu lintas di 

udara. Dimana cakupan nya cukup luas dan harga 

nya cukup murah jika dibandingkan dengan radar.

Regulasi dan Kegunaan

Berdasarkan CFR 91.225, per 1 januari 2020, 

semua pesawat yang akan terbang di flight level 
atau airspace tertentu tertentu wajib memasang 

perangkat ADS-B. Dengan pengecualian jika 

diizinkan oleh pihak ATC. Biasanya pesawat yang 

tidak memasang ADS-B adalah pesawat-pesawat 

militer. Flight level tersebut adalah kelas A FL 

600 (18000 MSL), kelas B, kelas C, kelas E, dan 

mode C Veil. Selain itu alat yang terpasang harus 
memenuhi persyaratan CFR 91.227.

Pada peralatan ADS-B itu sendiri terdapat dua 

sistem, yaitu Flight Information Service-Broadcast 

(FIS-B) dan Traffic Information Service-Broadcast 
(TIS-B). kedua layanan ini bersifat gratis dan 

ditranmisikan secara otomatis ke pesawat yang 

sudah terpasang perangkat ADS-B

FIS-B memberikan beragam informasi cuaca 

dan produk cuaca baik dalam bentuk teks maupun 

gambar. FIS-B hanya tersedia pada frekuensi 

978MHz di perangkat Universal Access Transceiver 

(UAT). Layanan yang diberikan berupa Airmen’s 

Meteorological Conditions (AIRMET), Significant 
Meteorological Conditions (SIGMET), Aviation 

AUTO DEPENDENT SURVEILANCE 

- BROADCAST (ADS-B)
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Routine Weather Reports (METAR), SPECI, 

NOTAM, TAF, dan lain sebagainya.

Sedangkan TIS-B memberikan informasi 

tentang lalu lintas udara dari pesawat di sekitarnya 

untuk meningkatkan kewaspadaan pilot terhadap 

kondisi lalu lintas sekitarnya. TIS-B tersedia pada 

frekuensi 1090MHz.

Penggunaan ADS-B sudah banyak saat ini 

karena memang sudah mandatory dari ICAO 

untuk semua pesawat yang akan terbang di 

daerah aerodrome tertentu. Beberapa perusahaan 

memanfaatkan data dari ADS-B ini untuk 

memberikan pelayanan navigasi penerbangan, 

baik kepada masyarakat umum maupun layanan 

khusus. Sebagai contoh adalah flightradar24, 
radarbox, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat 

mengakses informasi ini secara gratis, guna 

melihat lalu lintas di udara dan mengetahui posisi 

pesawat yang akan di tracking. Informasi ini juga 

digunakan untuk melihat dan membantu dalam 

pencarian pesawat yang hilang kontak seperti pada 

kejadian SJ-182. Dimana data terakhir pesawat 

hilang kontak dapat di temukan secara cepat dan 

mempermudah pencarian.

Peran BMKG

Peran BMKG adalah memberikan informasi 

cuaca yang akan di broadcast pada FIS-B yang 

akan diterima oleh masing-masing pesawt saat 

melintas pada aerodrome, informasi tersebut akan 

sangat membantu pilot dalam melakukan take-off 

maupun landing, dan mengambil keputusan yang 

tepat dan cepat jika terjadi cuaca signifikan.

BMKG juga memanfaatkan data tersebut guna 

memberikan pelayanan yang lebih maksimal guna 

keselamatan dalam dunia penerbangan. Dimana 

informasi runway aktif dan posisi pesawat dapat 

digunakan untuk referensi peringatan dini jika 

terjadi cuaca signifikan disekitar area bandara. Hal 
ini dapat dicapai dengan melakukan penggabungan 

atau integrasi antar data ADS-B dan citra satelit 

dan citra radar cuaca.

Kesimpulan

Teknologi ADS-B sangat membantu dalam 

melakukan pemantauan lalu lintas udara baik 

untuk ATC maupun antar pesawat. Kedepannya 

banyak tantangan yang perlu dilakukan oleh pihak 

terkait, baik BMKG maupun AIRNAV atau ATC dan 
lainnya untuk memanfaatkan teknologi ini guna 

lebih meningkatkan keselamatan di dalam dunia 

penerbangan.[Dendy]
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COLLABORATIVE SIGMET ISSUANCE (CSI) 
WORKSHOP

I
nternational Collaborative SIGMET Issuance 

(CSI) didirikan pada Maret 2018 oleh the 

Japan Meteorological Agency (JMA), the 

Department of Meteorology and Hydrology 

of the Lao People's Democratic Republic (LDMH), 

the Department of Meteorology and Hydrology of 

the Republic of the Union of Myanmar (MDMH), 

the Philippine Atmospheric, Geophysical and 

Astronomical Services Administration (PAGASA), 

the Thai Meteorological Department (TMD), dan 

the Viet Nam Air Traffic Management Corporation 

(VATM). CSI merupakan suatu organisasi 
internasional yang menaungi beberapa negara 

Asia-Pasifik dalam memberikan pelayanan 
Significant Meteorological Information (SIGMET) di 

bidang penerbangan yang melampaui lintas batas 

FIR di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini bertujuan 
untuk mempermudah negara-negara anggota 

berkoordinasi dalam penerbitan SIGMET yang 

harmonis dan konsisten.

Pada tanggal 19-21 Januari 2021 telah diadakan 

CSI Workshop secara virtual. Kegiatan ini dipimpin 

oleh Kazuki Yasui dari JMA dan diikuti oleh 

delegasi dari Jepang, Laos, Filipina, Myanmar, 

Thailand, Vietnam, Australia, Indonesia, Malaysia, 

Singapura, dan perwakilan dari ICAO APAC. Dari 

Indonesia diwakilkan oleh Resa Pratikasari (Staf 

Sub Bidang Manajemen Operasi Meteorologi 

Publik), Nurul Hidayati (Staf Sub Bidang Manajemen 

Operasi Meteorologi Penerbangan), Muh. Fikri 

Fansyuri (Forecaster MWO Ujung Pandang), dan 

Finkan Danitasari (Forecaster MWO Jakarta).

Workshop diselenggarakan pada hari Selasa 

- Kamis, 19-21 Januari 2021 dan dibagi menjadi 

2 sesi yaitu Joint Session dan Technical Joint 

Session. Di hari pertama diadakan Joint Session 

d imana Kazuki Yasui mempresentasikan progres 

terkini terkait ekspansi SIGMET coordination di 

Asia-Pasifik, yaitu akan dilaksanakan three one-

by-one coordination sesuai kesepakatan dari Joint 

session CSI Workshop yang diadakan pada 17 

Desember 2019, yaitu antara :

• TMD (Thailand) – MMD (Malayasia), 

operasional telah berjalan dengan baik.

• PAGASA (Philippines) – NWS HFO 

(U.S, Honolulu), operasional SIGMET 

coordination akan dimulai pada 1 Februari 

2021.

• BMKG – BoM. BMKG dan BoM telah sepakat 

untuk melakukan trial SIGMET coordination 

yang direncanakan sekitar bulan Maret-April 

2021.

Kazuki Yasui juga membahas mengenai 

rencana ekspansi koordinasi yang akan 

dilaksanakan antara Malaysia dengan Filipina dan 

Singapura yang memiliki FIR yang berbatasan 

antar negara tersebut. Ketiga negara sepakat untuk 

melaksanakan trial dalam durasi 3 bulan yaitu 

Februari – April dengan menggunakan webtools 

dari JMA. Diskusi terkait topik lainnya mengenai 

prosedur WC SIGMET handover. Dalam hal ini  

JMA mengajukan prosedur WC SIGMET handover 
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untuk disampaikan  dalam  meeting  ICAO  yang  

akan  datang.

Berikutnya Technical Joint Session diadakan 

pada hari Rabu 20 Januari 2021 dan dengan materi 

yang sama pada hari Kamis 21 Januari 2021.  Sesi 

ini dibagi ke dalam 4 topik :

1.  JMA’s Product for Supporting Issuance  SIGMET 

(Development New Product), membahas:

a. Indeks Turbulensi. Indeks turbulensi 

menunjukkan forecast intensitas turbulensi 

setiap 3 jam hingga 24 jam dari waktu inisial. 

Tersedia juga informasi turbulensi    yang 

menyertakan ketinggian, pergerakan, dan 

perubahan  intensitas  (menguat,  tetap,  dan  

melemah).

b.  Indeks Icing. Icing (IC) terdapat di dalam 

awan-awan cumulus dan cumulonimbus 

dan dapat juga terdapat di dalam lapisan-

lapisan awan. Severe icing terjadi pada 

suhu 0°C - 25°C. IC info pada platform JMA 

menyediakan informasi potensi moderate 

dan severe icing, namun platform JMA tidak 

menyediakan informasi intensitas icing, 

karena JMA belum dapat membedakan 

intensitas icing. 

c.  Volcanic Ash Advisories (VAA) Display and 

Preparing SIGMET. JMA menambahkan 

vitur WV yang membantu dalam pembuatan 
dan penerbitan SIGMET gunung berapi.

d.  Tropical Cyclone Advisories (TCA) Display 

and Preparing SIGMET. Pembaharuan  pada  

vitur  WC  adalah  munculnya  notifikasi TCA.  
Pada  TC  Info  akan  muncul  TC observasi 

dan TC forecast disertai informasi lainnya 

seperti posisi dan ketinggian puncak awan 

CB. Pembaharuan ini dapat digunakan pada 

pertengahan bulan Februari 2021.

2.  Update of the APAC Regional SIGMET Guide

JMA  menyampaikan  update  dari  Regional  

SIGMET  Guide 

3.  SIGMET Verification and Special Air Report

• SIGMET Verification: Pilot reports dapat 

digunakan sebagai salah satu cara untuk 

memverifikasi SIGMET turbulen dan 

thunderstorm.

• Special Air Report: Special Air Report adalah 

laporan dari pesawat saat pesawat terbang 

yang disiapkan sesuai dengan persyaratan 

untuk posisi, dan operasional dan/atau 

laporan meteorologi. Dalam menyampaikan 

ARS, unit meteorologi harus membuat 

kesepakatan dengan unit ATS mengenai 

metode apa yang akan digunakan untuk 

menyampaikan ARS. ARS didiseminasikan/

disampaikan oleh unit ATS ke MWO dan 

selanjutnya MWO menyampaikan WAFC dan 

stasiun meteorologi lainnya. ARS digunakan 

untuk mendukung dalam membuat SIGMET 

dan memverifikasi SIGMET. 

4.  MET services to support ATFM

JMA mempresentasikan pelaksanaakan Air 

Traffic Flow Management (ATFM) di Jepang. ATFM  

adalah  pengaturan  lalu  lintas  udara  untuk  

keselamatan penerbangan dan efisiensi dimana 
membutuhkan data meteorologi sebagai bahan 

dukung.

Dari kegiatan workshop ini BMKG akan 

melakukan koordinasi dengan BoM terkait 

pelaksanaan trial SIGMET coordination di antara 

dua negara. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan 

antara lain mengenai waktu dan durasi 

pelaksanaan trial, MWO yang akan dilibatkan, 

guidance yang akan digunakan, dan jenis SIGMET 

yang akan diujicobakan. Diharapkan CSI akan 

selalu mendukung negara-negara di kawasan 

Asia-Pasifik untuk berkoordinasi dalam penerbitan 
SIGMET yang harmonis dan konsisten. [finkan]
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PEMANFAATAN DATA SATELIT HIMAWARI-8 UNTUK ANALISIS 

HUJAN LEBAT DI WILAYAH KOTA BANDUNG

(Studi kasus Banjir Bandung 24 Desember 2020)
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Banjir yang melanda wilayah Bandung pada 24 Desember 2020 dimasa libur natal dan tahun baru 
mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Analisa kondisi atmosfer saat kejadian Banjir perlu dilakukan 

untuk melihat penyebab terjadinya banjir. Hujan yang melanda wilayah Bandung tergolong dalam kategori 

hujan lebat. Hasil penelitian menunjukkan adanya konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Bandung 

yang menyebabkan terbentuknya awan penghasil hujan. Data satelit cuaca juga dimanfaatkan untuk 

mengetahui kondisi perawanan saat terjadinya hujan. Awan yang terbentuk meupakan awan Kumulonimbus 

dengan suhu puncak awan mencapai -70.8°C.

Kata kunci : Banjir,  satelit Himawari 8, Kumulonimbus

ABSTRAK

UTILIZATION OF HIMAWARI-8 SATELLITE DATA FOR THE 

ANALYSIS OF HEAVY RAINFALL IN BANDUNG REGION

(Case Study December 24, 2020

1. Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana alam 

yang tak jarang terjadi di Indonesia. Hampir setiap 

musim hujan tiba, beberapa wilayah di Indonesia 

mengalami bencana banjir, tak jarang banyak 

wilayah yang menjadi langganan banjir. Bencana 

alam banjir melanda Kota Bandung, Jawa barat 

pada 24 Desember 2020 lalu. Banjir yang terjadi 

pada sore hari hingga malam tersebut terpantau 

merendam beberapa wilayah antara lain di 

sepanjang Jalan Sukajadi dan Jalan Kopo. Selain 

itu dikabarkan sejumlah rumah warga di kawasan 

Sukajadi  juga turut terendam banjir [1].

Analisis meteorologis sangat diperlukan 

untuk melihat kondisi atmosfer pada saat terjadi 

banjir sehingga dapat diketahui faktor penyebab 

terjadinya banjir untuk selanjutnya dapat dilakukan 

tindakan preventif pencegahan banjir. Kondisi 

perawanan menjadi salah satu unsur cuaca yang 

harus diperhatikan dalam analisis bencana banjir. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui 

bahwa awan konvektif diantaranya Kumulonimbus 

dapat menghasilkan curah hujan lebat (ekstrem) 

dalam suatu wilayah sehingga dapat menimbulkan 

banjir terutama pada saat Inter Tropical Convergence 

Zone (ITCZ) berada di wilayah Indonesia [2]. 

Berdasarkan citra satelit, salah satu karakteristik 

Kumulonimbus adalah memiliki suhu puncak awan 

<-30°C [3].  Stasiun Geofisika Bandung mencatat 
total hujan harian pada 24 Desember 2020 di 

Bandung mencapai 127 mm [4]. Curah hujan 

tersebut tergolong dalam kategori hujan lebat [5]. 

Untuk melengkapi analisis meteorologis tersebut 

perlu dilakukan analisis dengan memanfaatkan 

data citra satelit Himawari-8 dengan melihat 
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Gambar 1. (a) Indeks SOI  (b) Indeks SST Nino 3.4 (c) Indeks IOD [7]

kondisi perawanan saat sebelum kejadian hingga 

setelah kejadian hujan lebat. Satelit Himawari-8 

merupakan satelit yang diluncurkan oleh JMA pada 

tanggal 8 Oktober 2014 dan mulai beroperasi pada 

pertengahan 2015. Satelit Himawari membawa 

sensor AHI (Advanced Himawari Imager). Satelit 

ini memiliki orbit geostationary dengan ketinggian 

35.791 km. Resolusi spasial data    Himawari-8 yaitu 

0.5 km (band 3), 1 km, dan 2 km. Data Himawari-8 

diaplikasikan untuk monitoring tingkat curah hujan, 

suhu atas awan, dan suhu permukaan laut [6]. 

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis 

kejadian banjir di Kota Bandung pada tanggal 24 

Desember 2020 adalah dengan melihat kondisi 

atmosfer dari skala global, regional, dan lokal. 

Analisis cuaca harian juga dilakukan untuk melihat 

potensi terjadinya cuaca buruk. Selanjutnya 

memanfaatkan citra satelit Himawari-8 dan aplikasi 

Satellite Animation and Interactive Diagnosis 

(SATAID) untuk dilakukan interpretasi citra satelit 

tersebut guna memantau pertumbuhan maupun 

pergerakan awan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi atmosfer pada tanggal 24 

Desember 2020
Southern Oscillation Index bernilai +15.6 yang 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah uap 

air yang bergerak dari Samudra Pasifik Timur ke 
Pasifik Barat yang dapat meningkatkan aktivitas 
pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia 

bagian timur gambar 1 (a). Pada Gambar 1 

(b)  terlihat adanya anomali nilai Sea Surface 

Temperature (SST) yakni sebesar -0.08°C yang 

berarti adanya peningkatan curah hujan di wilayah 

Indonesia. Kemudian, untuk IOD  (Indian Ocean 

Dipole) bernilai positif (Gambar 1(c))   menunjukkan  

bahwa   masa udara menjalar dari Samudra Hindia 

bagian timur ke Samudra Hindia bagian barat, 

sehingga ada penurunan curah hujan di wilayah 

Indonesia. Nilai +0.07 tidak berpengaruh signifikan.
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Tabel 1. Metar Bandara Husein Sastranegara Bandung 24 Desember 2020

Gambar 3. Streamline lapisan 3000 kaki tanggal 24 Desember 2020 

pukul 12.00 UTC [9]

Gambar 2. Pergerakan MJO [8]

Gambar 2 menunjukkan posisi MJO (Madden 

Julian Oscilation)  ada pada kuadran 8 dan bersifat 

lemah, tidak ada pengaruh untuk wilayah Indonesia.

Analisis streamline lapisan 3000 kaki pada pukul 

12.00 UTC (Coordinated Universal Time) (gambar 

3) terlihat adanya pola siklonik yakni bibit siklon 

tropis 93 S (9.5LS 93.8BT) di perairan Samudra 

Hindia Barat Daya Lampung [10]. Akibatnya 

terdapat konvergensi atau pertemuan arus angin 

di daerah Jawa Barat yang dapat meningkatkan 

potensi terbentuknya awan Kumulonimbus yang 

juga meningkatkan potensi hujan.  Secara umum 

wilayah Jawa Barat didominasi angin baratan yang 

juga membawa banyak uap air.

Berdasarkan data metar dari Bandara Husein 

Sastranegara Bandung, tercatat pada pukul 06.00 

UTC terdapat kumpulan awan Kumulonimbus 

sebanyak 1-2 oktas dengan tinggi dasar awan 

1700 kaki di Tenggara landasan Bandara Husein 

Sastranegara Bandung. Pada pukul 07.00 

UTC tercatat adanya badai Guntur, dan awan 

Kumulonimbus berada di Timur laut landasan 

Bandara Husein Sastranegara Bandung. Pada 

pukul 08.00 UTC jarak pandang menurun hingga 

2500 m dengan kondisi hujan ringan dan awan 

Kumulonimbus berada di atas landasan. Kondisi 

ini memburuk dengan adanya penurunan jarak 

pandang menjadi 1000 m dengan kondisi cuaca 

hujan sedang disertai badai Guntur. Cuaca mulai 

membaik dengan jarak pandang 3000 m dan hujan 

ringan disertai badai Guntur pada pukul 12.00 UTC 

dan  awan Kumulonimbus  berada  di  Timur laut 

landasan di sekitar daerah Sukajadi dimana terjadi 

banjir. Kondisi hujan berlangsung hingga pukul 

13.00 UTC.

METAR Kondisi Cuaca

METAR WICC 240400Z 22003KT 7000 FEW018 28/19 Q1013 NOSIG=  

METAR WICC 240500Z 27005KT 8000 SCT018 28/20 Q1012 NOSIG=  

METAR WICC 240600Z 27010KT 8000 FEW017CB SCT018 28/20 Q1011 

RMK CB TO SE=
 

METAR WICC 240700Z 27012KT 8000 -TS FEW017CB SCT018 28/20 

Q1010 RMK CB TO NE=
Badai Guntur

METAR WICC 240800Z 27006KT 8000 FEW017CB SCT018 26/20 Q1010 

RMK CB TO E=
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Gambar 4. Citra satelit Himawari Cloud type

METAR WICC 240900Z 09005KT 8000 SCT018 27/20 Q1010 NOSIG=  

METAR WICC 241000Z 09006KT 2500 -RA FEW017CB SCT018 25/21 

Q1010 RMK CB OTF=
Hujan ringan

METAR WICC 241100Z 27006KT 1000 TSRA FEW016CB BKN018 21/20 

Q1012 RMK CB OTF=

Hujan sedang disertai 

Badai Guntur

METAR WICC 241200Z 27005KT 2500 -TSRA FEW016CB BKN018 21/21 

Q1013 RMK CB TO NE=

Hujan ringan disertai 

Badai Guntur

METAR WICC 241200Z 27005KT 3000 -TSRA FEW016CB BKN018 21/21 

Q1013 RMK CB TO NE=

Hujan ringan disertai 

Badai Guntur

METAR WICC 241300Z 00000KT 4000 -RA FEW017CB SCT018 21/20 

Q1014 RMK CB TO NE=
Hujan ringan

METAR WICC 241400Z 36004KT 5000 HZ FEW017CB SCT018 21/20 

Q1015 RMK CB TO NE=
Udara kabur 

b. Analisis  Citra Satelit

Pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 08.20 

UTC dari Citra satelit Himawari Cloud type (gambar 

4) terpantau di wilayah kota Bandung diliputi oleh 

awan jenis Kumulonimbus  (ditunjukan dengan 

warna merah).

Interpretasi Citra satelit Himawari 8 kanal WV 
(Water Vapour) pukul 08.00 UTC hingga 13.00 

UTC seperti pada gambar 5, menunjukkan adanya 

sebaran kandungan uap air yang sangat basah 

yang ditandai dengan warna biru di wilayah Jawa 

Barat khususnya di wilayah Bandung. Sebaran 

kandungan uap air yang sangat basah ini 

merupakan salah satu unsur pendukung adanya 

awan Kumulonimbus yang dapat menghasilkan 

hujan dengan intensitas sedang-lebat. Hasil 

pengolahan data satelit Himawari 8 kanal 

Infra Red (IR) didapatkan citra satelit berupa 

sebaran suhu puncak awan seperti pada 

gambar 6. Pada pukul 07.40 UTC diwilayah 

Bandung (kotak hitam) terlihat berawan namun 

belum terlihat adanya suhu puncak awan 

yang dingin. Pada pukul 08.10 UTC terlihat 

sebagian kota Bandung diliputi oleh awan 

dengan suhu berkisar antara -30°C hingga 

-70°C yang merupakan awan Kumulonimbus. 

Pukul 08.20 UTC awan dengan suhu -30°C 

hingga -70°C mulai menyebar luas di bagian 

tengah dan utara. Pada pukul 09.00 UTC 

hingga pukul 13.20 UTC terlihat bahwa suhu 

awan Kumulonimbus mulai menghangat. 
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Gambar 5. Citra satelit Himawari 8 kanal WV

Gambar 6. Suhu puncak awan di Wilayah Bandung
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Gambar 7 merupakan hasil perhitungan NWP 

(Numerical Weather Prediction) pada aplikasi 

SATAID. Dari garis contour terlihat adanya area 

dengan suhu puncak awan mencapai -70,8°C 

(gambar 7a). Area yang memiliki suhu puncak awan 

-70.8°C menutupi 14,35% bagian area penelitian, 

sedangkan awan dengan suhu puncak 65,8°C 

mendominasi 35,7% bagian (gambar 7b). Hasil 

pengolahan data NWP pada koordinat 6.8S 107.6E 

(lokasi banjir di daerah Sukajadi, Bndung) juga 

menunjukkan bahwa kondisi atmosfer diwilayah 

Bandung sesaat sebelum kejadian banjir  bersifat  

labil  yang  terlihat  dari nilai indeks stabilitas 

atmosfer dan grafik Skew-T (gambar 7c dan 7d). 
Pada gambar 7d juga terlihat bahwa kondisi angin 

secara vertikal hingga lapisan 200 hPa (33000 kaki) 

didominasi oleh kecepatan 5 – 20 knot, sehingga 

awan Kumulonimbus cenderung bergerak lambat. 

Data time series (gambar 7e) menunjukkan 

fluktuasi nilai suhu puncak awan terhadap waktu. 
Diketahui bahwa suhu puncak awan paling dingin 

terjadi sekitar pukul 08.00 UTC lalu menghangat 

secara fluktuatif hingga pukul 14.00 UTC.

Gambar 7.  Data NWP di wilayah Bandung pada tanggal 24 

Desember 2020 

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa kondisi atmosfer saat 

kejadian Banjir di Bandung pada 24 Desember 

2020 bersifat labil sehingga mendukung untuk 

terbentuknya awan yang berpotensi hujan. Adanya 

pertemuan angin atau konvergensi di daerah 

Bandung dan sekitarnya juga sebagai salah satu 

faktor terbentuknya awan hujan. Dari interpretasi 

citra satelit Himawari-8 didapatkan hasil bahwa 

wilayah Bandung diliputi awan Kumulonimbus 

sejak pukul 06.00 UTC. Suhu puncak awan 

Kumulonimbus mencapai -70.8°C pada pukul 08.10 

UTC dengan kandungan uap air yang sangat basah. 

Hujan yang terjadi di wilayah Bandung sebesar 127 

mm tergolong dalam kategori hujan lebat, sehingga 

salah satu penyebab banjir yang terjadi di Wilayah 

Bandung pada tanggal 24 Desember 2020 adalah 

akibat hujan lebat. 
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