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“KONSISTEN“
Di bulan ini nampaknya kita masih konsisten 
merasakan segarnya air hujan. Demikian pula 
halnya Bulletin METAERO yang masih konsisten 
hadir di hadapan sobat BMKG semua. 

Bulletin METAERO pada edisi kali ini menyajikan 
profil cuaca bulan Februari 2021 dan rangkuman 
kondisi klimat di sekitar bandara Soekarno-
Hatta dalam rentang 10 tahun terakhir. Lalu 
disampaikan pula prakiraan cuaca untuk bulan 
Maret 2021 secara umum dan khususnya 
untuk wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan 
sekitarnya. Melalui informasi prakiraan cuaca 
ini diharapkan Sobat BMKG lebih siap dalam 
menghadapi kondisi cuaca yang akan terjadi 
nanti. Selain itu ada beberapa artikel yang dapat 
menambah wawasan sobat BMKG tentang 
ilmu meteorologi, diantaranya adalah Cross 
Equatorial Northerly Surge, Terminal Doppler 
Weather Radar, dan satu artikel karya tulis 
ilmiah tentang pemanfaatan Radar Cuaca untuk 
analisis hujan sangat lebat. 

Kami ingatkan Sobat BMKG untuk selalu update 
kondisi cuaca dimanapun Sobat berada dengan 
mengakses Informasi cuaca melalui platform 
resmi BMKG diantaranya aplikasi infoBMKG 
serta twitter dan Instagram di @infoBMKG. 
Selamat membaca
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PROFIL CUACA BULAN FEBRUARI 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN MARET

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Bulan Februari menjadi bulan yang 

memiliki curah hujan tertingi di antara 
triwulan musim hujan yang lain, yaitu 
Desember dan Januari. Pada bulan 

Februari, curah hujan terukur mencapai 470,5 
mm. Selain curah hujan, akan disajikan data profil 
parameter cuaca yang lain pada bulan Februari dan 
akan diberikan informasi Aerodrome Climatological 
Summary bulan Maret sebagai pedoman dalam 
kegiatan transportasi penerbangan.

PROFIL CUACA BULAN FEBRUARI 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Informasi profil arah dan kecepatan angin bulan 
Februari 2021 disajikan dalam bentuk windrose 
yang di-overlay dengan denah landasan Bandara 
Soekarno-Hatta. Kondisi angin Monsun Asia yang 
masih aktif di wilayah Indonesia membuat bulan 
Februari ini masih didominasi angin baratan. 
Kecepatan angin yang dihasilkan masih masuk 
dalam kategori tinggi yang diharapkan menjadi 
perhatian bagi pengguna (user) meteorologi 
penerbangan. Profil angin pada bulan Februari 
menunjukkan angin didominasi dari arah Barat 
Laut. Kecepatan angin rata-rata pada bulan ini 
bervariasi dari kecepatan  terendah hingga 16 knot. 
Berdasarkan data bulan Februari juga menunjukkan 
adanya angin dengan yang berhembus tegak lurus 
landasan (crosswind) sebanyak 15%. Berikut profil 
arah dan kecepatan angin bulan Februari 2021. 

2. VISIBILITY

Informasi profil visibility (jarak pandang) harian 
bulan Februari 2021 menunjukkan nilai yang 
bervariasi di setiap waktunya. Kondisi cuaca 
pada saat musim hujan yang membuat visibility 
bervariasi baik pagi hari, siang hari maupun malam 
hari. Profil visibility harian menunjukkan nilai rata-
rata visibility bulan Februari sebesar 6,8 km. Nilai 
visibility minimum mencapai 2 km yang terjadi di 
beberapa waktu,yaitu pukul 07.00, 13.00 dan 24.00 
WIB. Adapun nilai visibility maksimum mencapai 10 
km seperti pada umumnya. Kondisi visibility sangat 
penting dalam kegiatan transportasi penerbangan 
terlebih dalam kegiatan take-off dan landing yang 
dapat menjadi keputusan apakah cuaca dalam 
kondisi baik atau buruk untuk dilaksanakan 
kegiatan tersebut. Berikut adalah profil visibility 
bulan Februari 2021

Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Februari 2021
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3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Februari 2021 di 
Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan adanya 
kenaikan yang signifikan dari bulan Januari. Jumlah 
curah hujan pada bulan Februari tercatat mencapai 
470,5 mm. Jumlah hari hujan pada bulan Februari 
2021 sama seperti bulan sebelumnya, yaitu 24 
hari. Jumlah curah hujan bulan Februari menjadi 
yang terbesar dibanding bulan lain pada triwulan 
musim hujan, yaitu Desember dan Januari. Jumlah 
curah hujan bulan Februari mencapai puncaknya 
pada dasarian I dengan curah hujan tercatat 233,9 
mm. Kemudian jumlah curah hujan pada dasarian 
II sebesar 190 mm dan pada dasarian III curah 
hujan terukur 70,9 mm. Berikut adalah profil curah 
hujan bulan Februari 2021.

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara menjadi komponen penting 
parameter cuaca yang juga mempengaruhi 
beberapa parameter cuaca lain dan berbagai 
aspek cuaca. Profil temperatur udara bulan 
Februari 2021 menunjukkan nilai rata-rata 
temperatur udara sebesar 26,7°C. Nilai temperatur 
udara menunjukkan adanya variasi yang terjadi 
di beberapa waktu, hal ini disebabkan kondisi 
musim hujan yang dapat terjadi di berbagai 
waktu sehingga juga akan mempengaruhi nilai 
temperatu udara. Nilai temperatur udara minimum 
pada bulan Februari 2021 adalah 21,8°C yang 
terjadi pada tanggal 25 Februari 2021, sedangkan 
nilai temperatur udara maksimum pada bulan 
ini sebesar 34,2°C yang terjadi pada tanggal 28 
Februari 2021. Berikut adalah profil temperatur 
udara bulan Februari 2021.

Grafik Visibility Harian Bulan Februari 2021

Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan Februari 2021

Grafik Temperatur Udara Harian Bulan Februari 2021

5. TEKANAN UDARA

Profil tekanan udara (QFE) bulan Februari 2021 
menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara pada 
bulan ini adalah 1008,2 mb. Nilai tekanan udara 
yang akurat sangat dibutuhkan dalam mendukung 
kegiatan transportasi penerbangan. Nilai tekanan 
udara minimum tercatat pada bulan Februari 
sebesar 1002,7 mb yang terjadi pada tanggal 25 
Februari 2021. Nilai tekanan udara maksimum 
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bulan ini mencapai 1011,9 mb yang terjadi pada 
tanggal 13 Februari 2021. Nilai tekanan udara 
minimum bulan Februari lebih rendah dari bulan 
sebelumnya, hal ini bisa dikaitkan dengan adanya 
sedikit pengaruh pusat tekanan rendah yang 
berubah menjadi siklon tropis dan bergerak di 
selatan pulau Jawa. Berikut adalah profil tekanan 

udara bulan Februari 2021.

terjadinya presipitasi di wilayah Bandara Soekarno-
Hatta. Berikut adalah profil kelembapan udara 
bulan Februari 2021. 

TGL PAGI HARI 
(07.00-12.00 WIB)

SIANG HARI 
(13.00-18.00 WIB)

MALAM HARI 
(19.00-24.00 WIB)

DINI HARI  
(01.00-06.00 WIB)

RAIN 
(mm)

1 BR TSRA -RA -RA 38,8
2 HZ - -RA RA 54
3 -RA -RA HZ HZ 4,5
4 HZ RA -RA TSRA 26,3
5 HZ HZ TSRA -RA 36,2
6 - - TSRA TSRA 32,1
7 -RA -RA -TSRA -RA 7,4
8 -RA - TSRA -RA 26,7

Grafik Tekanan Udara Harian Bulan Februari 2021

6. KELEMBAPAN UDARA

Nilai kelembapan udara menunjukkan seberapa 
jenuh kondisi udara yang berada di suatu wilayah. 
Profil kelembapan udara bulan Februari 2021 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 84%. Nilai kelembapan udara maksimum 
sebesar 96% sedangkan kelembapan udara 
minimum sebesar 48%. Kondisi kelembapan 
udara bulan Februari ini banyak dipengaruhi oleh 

Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Februari 2021

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI    
PENERBANGAN

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. 
Definisi kondisi cuaca sendiri merupakan gambaran 
keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah pada 
waktu tertentu. Berikut adalah ringkasan kondisi 
cuaca yang mempengaruhi penerbangan di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 
bulan Februari 2021.
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Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan keadaan 
cuaca yang mendominasi adalah hujan ringan 
(-RA) dan hujan disertai petir (TSRA). Jumlah hari 
hujan pada bulan Februari sama seperti  bulan 
sebelumnya yaitu sebanyak 24 hari hujan. Hal 
ini berkaitan dengan masih aktifnya monsun Asia 
yang melewati wilayah Indonesia.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY 
BULAN FEBRUARI

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Informasi profil arah dan kecepatan angin bulan 
Februari 2021 disajikan dalam bentuk windrose 
yang di-overlay dengan denah landasan Bandara 
Soekarno-Hatta. Kondisi angin Monsun Asia yang 
masih aktif di wilayah Indonesia membuat bulan 
Februari ini masih didominasi angin baratan. 
Kecepatan angin yang dihasilkan masih masuk 
dalam kategori tinggi yang diharapkan menjadi 

9 -RA - HZ - 1,4
10 -RA TS HZ HZ 6,5
11 HZ -RA HZ BR 14,6
12 - - -RA -RA 3
13 - - - -RA 0,5
14 BR - TSRA BR 7,8
15 -RA - HZ TSRA 35,2
16 TSRA -RA BR -RA 52,6
17 - - HZ HZ 0
18 - TSRA -RA RA 53,1
19 -RA - TSRA TSRA 19,5
20 -RA - -RA BR 3,7
21 BR - HZ HZ 0
22 HZ - HZ HZ 0
23 HZ - - -RA TTU
24 - - -RA BR 17,2
25 BR -RA TSRA -RA 20,7
26 BR - HZ -RA 9
27 HZ - HZ HZ 0
28 HZ - -RA - 0,2

perhatian bagi pengguna (user) meteorologi 
penerbangan. Profil angin pada bulan Februari 
menunjukkan angin didominasi dari arah Barat 
Laut. Kecepatan angin rata-rata pada bulan ini 
bervariasi dari kecepatan  terendah hingga 16 knot. 
Berdasarkan data bulan Februari juga menunjukkan 
adanya angin dengan yang berhembus tegak lurus 
landasan (crosswind) sebanyak 15%. Berikut profil 
arah dan kecepatan angin bulan Februari 2021. 

ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Maret Periode 2011-2020
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2. VISIBILITY

Visibility menjadi salah satu komponen penting 
dalam kegiatan take-off dan landing. Definisi 
visibility sendiri merupakan jarak pandang 
mendatar yang menggambarkan kondisi kejernihan 
udara di permukaan. Aerodrome Climatological 
Summary (ACS) visibility pada bulan Maret selama 
10 tahun terakhir (2011 – 2020) memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan Maret 
2021, ditunjukkan dengan kondisi visibility dominan 
berada pada kisaran 5000-8000 meter. Adapun 
visibility di bawah 3000 meter terjadi sebanyak 
0,5%. Nilai visibility rata-rata pada bulan Maret 
sebesar 7,1 km dengan nilai maksimum di atas 
10 km dan nilai visibility minimum sebesar 1,0 km 
pada tahun 2011. Berikut ACS visibility bulan Maret 
periode 10 tahun terakhir

Gambar ACS Visibility Bulan Maret Periode 2011-2020

ACS Temperatur Udara Bulan Maret Periode 2011-2020

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara disajikan untuk memberi 
gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 
Maret 2021 dari data 10 tahun terakhir di Bandara 
Soekarno-Hatta. Temperatur udara pada bulan 
Maret didominasi pada kisaran nilai 25°C hingga 
30°C yang mencapai 64%. Untuk nilai temperatur 
kisaran 30°C hingga 35°C terjadi pada siang hari 
dengan persentase terbesar terjadi pada jam 06 
UTC. ACS nilai rata-rata temperatur udara bulan 
Maret sebesar 27,5°C, kemudian nilai maksimum 

temperatur udara mencapai 35,2°C di tahun 2013 
dan 2018, sedangkan temperatur udara minimum 
berada pada nilai 22,2°C di tahun 2013 dan 2020. 
Posisi matahari berdasarkan gerak semu saat bulan 
Maret berada di wilayah khatulistiwa, hal ini sedikit 
banyak berpengaruh terhadap kondisi temperatur 
udara. Berikut ACS temperatur udara bulan Maret 
periode 10 tahun terakhir. [rozi dila] 
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PRAKIRA AN CUACA BULAN MARET 2021
Posisi geografis Indonesia yang terletak 

di daerah tropis, menyebabkan 
wilayah Indonesia memiliki 
keberagaman cuaca dan iklim yang 

tinggi. Keberagaman tersebut salah satunya 
dipengaruhi oleh adanya interaksi antara atmosfer 
dan laut. Sehingga dalam memprakirakan cuaca 
dalam kurun waktu sebulan dibutuhkan analisis 
terhadap kondisi parameter faktor global. Lantas 
bagaimanakah prakiraan cuaca untuk bulan Maret 
2021 di Bandara Soekarno-Hatta? Mari kita simak 
penjelasan dari beberapa faktor global yang dapat 
mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia berikut :

Indian Ocean Dipole (IOD)

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode 
merupakan suatu fenomena pasangan antara 
lautan atmosfer yang terdapat di lautan India tropis. 
Fenomena tersebut dicirikan dengan bersamaan 
terjadinya penyimpangan suhu muka laut yang 
berlawanan di bagian barat (50°E – 70°E, 10°S – 
10°N) dan di bagian timur / tenggara (90°E – 110°E, 
10°S – ekuator). Jika IOD bernilai negatif (<-0.4) 

menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga mengindikasikan adanya kontribusi yang 
cukup signifikan terhadap pembentukan awan di 
sekitar wilayah Indonesia. Sedangkan IOD positif 
(>+0.4) menunjukkan adanya aliran massa udara 
dari wilayah Samudera Hindia bagian timur ke 
wilayah Samudera Hindia bagian barat yang lebih 
hangat, sehingga mengindikasikan berkurangnya 
intensitas curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Maret 2021
(Sumber : BOM Australia)
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Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD
(Sumber : BOM Australia)

Berdasarkan pemantauan kondisi IOD diatas 
dapat dilihat keseluruhan hasil perhitungan Model 
Internasional Numerical Weather Prediction 
(NWP) menunjukkan prakiraan IOD untuk Bulan 
Maret 2021 berada pada fase netral. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada pada Bulan Maret 
2021 diprakirakan kemungkinan besar tidak terjadi 
anomali perpindahan uap air antara wilayah 
Indonesia dengan Samudera Hindia.

Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino merupakan suatu fenomena perubahan 
iklim secara global yang diakibatkan oleh 
memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik 
bagian timur dan tengah sehingga berdampak 
berkurangnya akumulasi curah hujan yang 
berada di beberapa wilayah termasuk wilayah 
Indonesia. Sedangkan La Nina dapat dikatakan 
seperti opposite atau kebalikan dari El Nino. La 
Nina dapat dikatakan sebagai penurunan suhu 
di permukaan perairan Samudera Pasifik bagian 
timur dan tengah. Pada saat yang demikian ini 
terjadi penguatan angin pasat timur yang bertiup 
di sepanjang Samudera Pasifik sehingga massa 
air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik 
Barat akan lebih banyak dan berdampak pada 

peningkatan curah hujan di Indonesia.

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

Pada gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 
Bulan Maret 2021 hasil dari perhitungan Model 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Maret 2021
(Sumber : BOM Australia)
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Internasional Numerical Weather Prediction (NWP) 
dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan model 
memprakirakan Indeks NINO 3.4 berada pada fase 
netral cenderung menuju fase La Nina.

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
(Sumber : BOM Australia)

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. 
Memasuki Bulan Maret 2021 nilai SOI menunjukkan 
penurunan nilai dari bulan-bulan sebelumnya yaitu 
+12.0 namun nilai ini masih sangat signifikan.

Keadaan Suhu Muka Laut

Nilai positif pada anomali suhu muka laut 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
tinggi dari rata - ratanya yang mendukung terjadinya 

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Maret 2021
(Sumber : BOM Australia)

peningkatan intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan 
bahwa suhu muka laut bernilai lebih rendah dari 
rata – ratanya yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Prakiraan anomali suhu muka laut bulan 
Maret 2021 berdasarkan gambar diatas adalah 
bernilai positif untuk seluruh wilayah Indonesia.

Fenomena MJO

Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 
ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari dan 
terdiri dari delapan fase. MJO memiliki dampak bagi 
wilayah Indonesia apabila nilai indeks MJO berada 
pada fase 3,4,5 dan dinyatakan tidak aktif/lemah 
apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 
Gambar Diagram Fase MJO, analisis pada tanggal 
1 Maret 2021 menunjukkan MJO tidak aktif dan 
diprediksi masih akan berlangsung hingga awal 
dasarian I Maret 2021. Keadaan ini menunjukkan 
prakiraan fenomena MJO tidak mempengaruhi 
pembentukan awan konvektif di Indonesia.

Kondisi OLR

Outgoing Longwave Radiation (OLR) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi balik yang dipancarkan 

Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : BOM Australia)
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dari bumi dalam bentuk radiasi termal.  Semakin 
tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan sedikitnya 
tutupan awan pada daerah tersebut. Sebaliknya 
semakin rendah nilai indeks OLR mengindikasikan 
banyaknya tutupan awan pada daerah tersebut. 
Dari Gambar OLR Total dan Anomali OLR terlihat 
bahwa nilai indeks OLR Total memasuki Bulan 
Maret 2021 di daerah Bandara Soekarno-Hatta 
berkisar antara 200 W/m2 hingga 220 W/m2 yang 
menandakan tutupan awan lebih banyak.

Pada citra anomali OLR, warna ungu yang 
menunjukkan nilai negatif, mengindentifikasikan 
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi 
bernilai lebih kecil dari rata - rata karena adanya 
halangan di atmosfer yang diasosiasikan dengan 
banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat. 
Sebaliknya, warna coklat pada citra anomali OLR 
menunjukkan nilai positif dan mengindentifikasikan 
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi 
bernilai lebih besar dari rata – ratanya karena tidak 
ada atau sedikit adanya jumlah awan di atmosfer. 
Berdasarkan gambar diatas di daerah Bandar 

Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : BOM Australia)

Udara Soekarno-Hatta memiliki nilai anomali OLR 
positif.

Kesimpulan

Hampir keseluruhan faktor global yang 
mempengaruhui kondisi cuaca di Bandara 
Soekarno-Hatta menunjukkan fase netral. Citra 
anomali OLR yang bernilai positif menandakan 
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi 
bernilai lebih besar dari rata – ratanya karena tidak 
ada atau sedikit adanya jumlah awan di atmosfer. 
Hal ini tentu saja mempengaruhi pengurangan 
potensi intensitas hujan. Namun kondisi lain 
yang masih cukup berpengaruh pada potensi 
pembentukan awan hujan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta yaitu fenomena La Nina yang 
didukung oleh nilai SOI >+7 dan suhu muka laut 
yang hangat. Sehingga perlu menjadi waspada 
potensi kejadian hujan dengan intensitas sedang 
hingga lebat masih akan terjadi di Bulan Maret 
2021. [finkan]
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M E N G E N A L  C R O S S
 E Q U AT O R I A L  N O R T H E R LY 

S U R G E

Salah satu pengendali iklim di Indonesia 
adalah pola angin yang berganti 
secara periodik dan menyebabkan 
perubahan musim di sebagian 

wilayah Indonesia. Pola angin ini berhubungan erat 
dengan gerak semu mahatari yang menyebabkan 
perbedaan tekanan antara Belahan Bumi Utara 
(BBU) dan dan Belahan Bumi Selatan (BBS). 
Selama bulan Oktober hingga Maret angin yang 
melintasi wilayah Indonesia berhembus dari BBU 
(Asia) menuju BBS (Australia). Ketika tekanan 
udara di Dataran Tinggi Siberia meningkat, angin 
yang berhembus membawa karakter udara yang 
dingin dan kering dari Asia menuju Australia. Aliran 
udara dari BBU ini dapat mempengaruhi kondisi 
cuaca di sebagian wilayah Indonesia.

Pada saat aliran udara bergerak dari BBU 
menuju BBS, wilayah bagian barat Indonesia akan 
mengalami peningkatan konvektifitas akibat pola 
angin dari arah utara yang cenderung membawa 
uap air setelah melewati wilayah perairan hangat 
yang luas (Moron dkk, 2010; Chang dkk, 2016). 

Adapun aliran udara dari BBU melintasi 
ekuator ini disebut sebagai aliran lintas ekuator 
(cross equatorial flow). Berdasarkan penelitian 
Hattori adanya cross equatorial flow ini ditandai 
dengan arah angin dominan dari utara di wilayah 
ekuator, sehingga seringkali disebut juga sebagai 
Cross Equatorial Northerly Surge (CENS). Adanya 
faktor Gaya Coriolis mengakibatkan CENS terlihat 
sebagai arah angin dominan dari barat laut hingga 
barat di wilayah BBS terutama di wilayah Laut 
Jawa (Swarinoto, 1996).

CENS pertama kali dikemukakan oleh Miki Hattori 
seorang peneliti dari Research Institute for Global 
Change (RIGC), Japan Agency for Marine-Earth 
Science and Technology (JAMSTEC), Jepang. 
Hattori menyebutkan CENS berkaitan dengan 
pola presipitasi di Benua Maritim Indonesia. CENS 
dalam penelitian Hattori didefinisikan sebagai 
angin utara rata-rata wilayah melebihi 5 m/s yang 
bertiup di 105˚E-115˚E, 5˚S-Eq berdasarkan data 
angin permukaan laut QuikSCAT. Selama 10 
musim dingin dari Desember tahun 2000 hingga 
Maret tahun 2009, 62 peristiwa CENS diekstraksi 
dan diklasifikasikan ke dalam pola berikut:

• 11 peristiwa dikaitkan dengan gelombang 
dingin dan disebut pola cold surge (CS),

• 20 peristiwa dikaitkan dengan variasi intra-
musiman tropis dan disebut pola Madden 
Julian Oscillation (MJO), 

• 16 peristiwa dikaitkan dengan gelombang 
dingin dan variasi intra-musiman tropis dan 
disebut pola CS-MJO, 

• 15 kejadian lainnya tidak terkait dengan pola 
ini.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh 
Hattori tersebut, kejadian CENS dapat diklasifikasi 
menjadi empat, yakni kejadian CENS disertai CS 
dan MJO, CENS disertai CS, CENS disertai MJO, 
dan CENS tanpa disertai CS maupun MJO. Adapun 
kejadian CS diidentifikasi berdasarkan kecepatan 
angin meridional lapisan 925 mb di 110˚BT – 
117,5˚BT, 15˚LU yang mencapai 8 m/s atau lebih. 
Sedangkan MJO diidentifikasi berdasarkan nilai 
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Outgoing Longwave Radiation (OLR) di wilayah 
15˚LS – Eq dan 100˚BT – 120˚BT. Dimana saat 
nilai rata-rata OLR mencapai kurang dari 210 W/
m2 maka MJO aktif di wilayah terskbut. Wilayah 
identifikasi MJO ini merujuk pada penelitian 
sebelumnya oleh Murakami (1980) dan Lau & 
Chan (1986).

  Dalam pola CENS disertai CS, proses 
perkembangan dan disipasi seruakan udara dingin 
yang muncul, ditandai dengan peningkatan curah 
hujan di utara Pulau Jawa yang signifikan, kejadian 
CENS disertai CS berlangsung lebih intensif 
dengan periode yang lebih lama. Pada pola CENS 
disertai MJO, intensifikasi angin utara terjadi 

paling kuat, dimana CENS mencapai hingga 12˚S 
meskipun dengan kecepatan yang cukup lemah 
apabila dibandingkan dengan  periode  kejadian 
saat disertai CS. Pada periode CENS disertai MJO 
ini terlihat bahwa CENS berlangsung lebih lama, 
ditandai dengan peningkatan curah hujan yang 
signifikan di bagian barat Sumatera dan selatan 
Jawa. Pola CS-MJO menunjukkan fitur medan angin 
utara dan dikaitkan dengan peningkatan terbesar 
dalam presipitasi dari tiga pola di Benua Maritim 
Indonesia, khususnya, di barat laut Jawa, serta 
utara dan selatan Pulau Jawa. CENS signifikan 
mendorong anomali curah hujan positif yang luas 
dibandingkan dengan rata-rata klimatologis di 
Benua Maritim Indonesia.

Gambar Penentuan indeks CENS (kotak dengan garis tegas), indeks CS (garis lurus), dan wilayah penentuan MJO berdasarkan nilai OLR 
(kotak dengan garis putus – putus) (Hattori dkk, 2011)
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CENS berkaitan erat dengan peningkatan rata-
rata curah hujan di sebagian wilayah Indonesia 
(Hattori, 2011; Mori, 2016). Hal ini menunjukkan 
adanya pengaruh CENS terhadap dinamika 
atmosfer di sebagian wilayah Indonesia. Pada 
penelitian Tyas Tri Pujiastuti tahun 2019, dilakukan 
analisis terhadap beberapa parameter dinamika 
atmosfer meliputi angin zonal dan meridional, 
temperatur lapisan 925 mb, divergensi lapisan 925 
mb, transpor kelembapan, serta vertical   velocity   
yang   merefleksikan   potensi pergerakan vertikal 
massa udara.

Berdasarkan penelitian Tyas Tri Pujiastuti tersebut 
didapatkan hasil bahwa penggunaan   indeks   CENS   
sangat   efektif dalam menggambarkan intensifikasi 
angin utara di ekuator, namun tidak selalu dapat 
merepresentasikan masuknya massa udara dari 
Benua Asia, misalnya pada saat terdapat gangguan 
di Laut China Selatan. Terdapat perbedaan yang 
terlihat cukup jelas pada pola angin zonal dan 
meridional, divergensi, serta omega di wilayah 
Indonesia bagian barat, menunjukkan bahwa CENS 
merupakan faktor penting yang berperan pada 
dinamika atmosfer di wilayah Indonesia bagian 
barat. [eria]

Gambar Cross-sections lintang-waktu dari komponen angin permukaan laut rata-rata meridional 10 musim dingin yang ditunjukkan oleh 
warna abu-abu dan vektor angin dari November hingga April di atas Laut Cina Selatan antara 105˚E dan 115˚BT
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Istilah radar merupakan singkatan dari Radio 
Detecting And Ranging, yaitu sebuah prinsip 
kerja di mana frekuensi radio digunakan untuk 
mencari posisi target dan menentukan jarak 

antara sasaran dan sumber. Istilah ini pertama kali 
digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat 
pada tahun 1940 dan diadopsi secara universal 
pada tahun 1943, yang pada awalnya di Inggris 
bernama Radio Direction Finding (RDF). Meskipun 
semua radar bekerja dengan prinsip yang hampir 
sama, tapi sebenarnya Radar dapat diklasifikasikan 
ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria, 
misalnya menurut jenis sistem penerima dan 
jenis transmisi, tujuan penggunaan, pita frekuensi 
operasi, jenis sinyal yang dipancarkan (Pulsa-
CW), atau jenis polarisasi.

Pulse Radar
Radar Pulsa adalah radar primer yang 

memancarkan sinyal impulsif frekuensi-
tinggi dengan daya tinggi, setelah itu berhenti 
memancarkan pulsa untuk menerima echo sebelum 
sinyal berikutnya dipancarkan lagi. Arah, jarak 
dan ketinggian target dapat ditentukan dengan 
mengukur posisi antena dan waktu perambatan 
pulsa-sinyal.

Doppler Radar
Radar pulsa Doppler didefinisikan sebagai pulsa 

sistem radar yang menggunakan Efek Doppler 
untuk mendapatkan informasi lebih detail dari target 
seperti kecepatan dan arah pergerakan target. 

 
Gambar Prinsip kerja Radar Doppler.

Radar Cuaca
Radar cuaca adalah radar pulsa dengan 

kemampuan Doppler. Jadi kita bisa menyebutnya  
sebagai Radar Cuaca Pulsa Doppler.  Radar Cuaca 
dapat beroperasi di berbagai frekuensi band, jadi 
klasifikasi dapat dibuat berdasarkan pada pita 
frekuensi sebagai berikut:

•	 L- band radar: Beroperasi pada panjang 
gelombang 15-30 cm dan frekuensi 1-2 GHz.

•	 S-band radar: Beroperasi pada panjang 
gelombang 8-15 cm dan frekuensi 2-4 GHz. 

•	 C-band radar: Beroperasi pada panjang 
gelombang dari 4-8 cm dan frekuensi 4-8 
GHz.

•	 X-band radar: Beroperasi pada panjang 
gelombang 2,5-4 cm dan frekuensi 8-12 
GHz. 

•	 K-band radar: Beroperasi pada panjang 
gelombang 0,75-1,2 cm atau 1,7-2,5 cm dan 
sesuai frekuensi 27-40 GHz dan 12-18 GHz.

Terminal Doppler Weather Radar (TDWR)
TDWR merupakan anggota keluarga radar 

cuaca yang umumnya digunakan di bandara 
untuk mendukung keselamatan penerbangan. 
TDWR memiliki fungsi yang mirip dengan radar 
cuaca, namun TDWR memiliki spesifikasi khusus 
yang memungkinkan memiliki kemampuan untuk 
mendeteksi fenomena microbursts, gust front, dan 
wind shear. 

Radar ini tidak bergantung pada presipitasi 
dalam menentukan aktivitas cuaca. TDWR akan 
mendeteksi partikel debu mikroskopis untuk 
menentukan arah dan kecepatan angin. Prosesor 
akan menganalisis kecepatan dan arah pergerakan 
massa udara, sementara algoritma prediksi akan 
mengenali situasi windshear yang berkembang 
dan kemudian secara otomatis mengeluarkan 
peringatan ke pengguna.

T D W R
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TDWR ini pertama kali dioperasikan bersaman 
dengan Weather Surveilence Radar 1988-Doppler 
(WSR-88D) oleh Federal Aviation Administration 
(FAA) yang merupakan sebuah organisasi aviasi 
milik Amerika Serikat. Sebagai perbandingan 
spesifikasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Perbandingan Spesifikasi Radar Cuaca WSR-88-D dan TDWR

TDWR memiliki panjang gelombang dan beam 
width yang lebih kecil daripada Radar cuaca 
pada umumnya. Sehingga akan meningkatkan 
kemampuannya dalam melihat partikel yang lebih 
kecil dan resolusi yang lebih baik. Sementara 
itu jangkauan TDWR dibuat tidak terlalu jauh 
dikarenakan TDWR digunakan untuk mengamati 
fenomena angin yang masuk dalam radius Areas 
Noted for Attentions (ARENA) bandara saja. Area 
cakupan ini sejauh 6 nm (nautical mile) dari titik 
tengah bandara dan dengan ketinggian 1500 feet di 
atas permukaan tanah baik dari area approaching 
dan departing pesawat terbang.

TDWR memiliki ambang batas dalam mendeteksi 
dan melaporkan perubahan kecepatan angin 
horisontal sebesar 20 knot/nm yang berorientasi 
pada garis tengah arah landasan pacu. Sementara 
itu, ambang batas untuk melaporkan adanya 
turbulensi mengacu pada Manual Operasi Layanan 
Cuaca Nasional

FAA memasang TDWR searah dengan arah 
landasan pacu bandara dengan jarak 10 nm 
dari titik tengah landasan pacu bandara agar 
operasionalnya benar-benar optimal. Hal ini 
bertujuan untuk mengukur arah dan kecepatan 
angin di sepanjang garis tengah pancaran Radar 
yang bertepatan dengan jalur penerbangan 
pesawat serta untuk menghindari daerah yang 
tidak dapat diamati radar (blind zone).  

Gambar Lokasi Penempatan TDWR

FAA merancang TDWR untuk mencari 
fenomena pada ketinggian rendah seperti windshift 
di atas landasan pacu, windshear di sepanjang 
koridor  immediate approach and departure. TDWR 
menggunakan strategi pemindaian yang disebut 
dengan “mode monitor” yang mirip dengan mode 
yang digunakan oleh WSR-88D saat cuaca cerah. 
TDWR tetap dalam mode ini hingga salah satu dari 
dua kondisi berikut terjadi:

1. Suatu wilayah dengan echo 20 dBZ terletak 
dalam jarak 24,3 nm dari bandara dengan 
luas areal 1,3 nm dan ketinggian setidaknya 
1,3 nm di atas permukaan tanah.

2. Radar mendeteksi windshear atau 
microbrust.

Jika salah satu kondisi tersebut terjadi, maka 
TDWR akan merubah mode strategi pemindaian 
dari “mode monitor” ke “mode presipitasi”

Volume Coverage Pattern (VCP) 90
VCP 90 merupakan “mode monitor “ saat kondisi 

cuaca cerah yang terdiri dari 17 kali pemindaian 
(elevasi) dalam waktu sekitar enam menit. Potongan 
pertama selalu menggunakan Pulse Repetition 
Frequency (PRF) rendah dengan pemindaian 
jarak jauh (276km). Kemudian sisa pemindaian 
lainnya menggunakan jarak pendek (90km). Pada 
potongan kedua dan ketiga menggunakan strategi 
pemindaian yang terpisah. Potongan kedua tidak 
berisi data doppler anti aliasing, potongan ketiga 
(dengan menggunakan elevasi yang sama dengan 
potongan kedua) adalah potongan pertama yang 
berisi data kecepatan Doppler anti aliasing. Tiga 
potongan pertama tersebut digunakan untuk 
menginisialisasi model medan angin dan algoritma 
kecepatan angin yang sedang berlangsung. 
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Volume Coverage Pattern (VCP) 80
VCP 80 merupakan “mode hazard” saat terjadi 

hujan. Potongan pertama selalu menggunakan 
PRF rendah dengan pemindaian jarak jauh 
(276km). Potongan kedua dan ketiga adalah 
pemindaian potongan terpisah jarak pendek yang 
digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk 
kondisi yang berlangsung dan migrasi algoritma 
clutter. Setiap pemindaian keempat, TDWR 
melakukan pemindaian ketinggian jarak pendek 
pada ketinggian yang sama seperti pemotongan 
kedua dan ketiga.

Keunggulan TDWR
Hal yang paling menguntungkan menggunakan 

TDWR adalah memudahkan kita untuk mengetahui 
fenomena di ketinggian level bawah seperti hook 
echo, Tornado Vortex Signature (TVS), kecepatan 
divergen dari downburst dan gust front. TDWR 
memiliki resolusi yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan WSR-88D. Penggunaan TDWR bersamaan 
dengan WSR-88D dapat menutupi kekurangan 
kejadian cone of silence dari WSR-88D. Selain itu 
kita juga mendapatkan perspektif yang lain dari 
sebuah fenomena badai.

Batasan TDWR
Batasan ini biasanya umumnya ditemui pada 

radar yang menggunakan frekuensi C-band, 
diantaranya adalah terjadinya aliasing pada jarak 
dan kecepatannya, memiliki atenuasi yang lebih 
besar dibandingkan WSR-88D, dan juga sudut 
elevasi pemindaian sangat spesifik bergantung 
pada lokasinya.

Komparasi TDWR dengan WSR-88D
1. Velocity

Gambar di bawah berada pada daerah yang 
sama dimana garis putih tipis (diantara panah 
kuning) merupakan area yang dilalui oleh tornado. 
Sementara itu lokasi tornado diperkirakan berjarak 
sama diantara kedua radar. Lokasi dari tornado 
terlihat lebih baik jika menggunakan TDWR 
dikarenakan resolusi yang lebih baik (resolusi 
TDWR 150m, resolusi WSR-88D 250m).

2. Reflectivity

Gambar Komparasi Reflectivity 

Reflektivitas dari puing-puing akibat tornado 
tampak di kedua gambar, namun resolusinya 
terlihat lebih baik dan detail jika menggunakan 
TDWR.

Dalam hal memprediksi fenomena anomali 
angin, TDWR tentunya memiliki  kemampuan 
yang lebih baik daripada Low Level Windshear 
Alert System (LLWAS) dalam hal cakupan spasial 
dan resolusi yang lebih baik. Namun tentunya 
kemampuannya akan menjadi lebih baik lagi jika 
beberapa perangkat deteksi windshear lain baik itu 
TDWR, LLWAS, dan Light Detection and Ranging 
(LIDAR) diintegrasikan menjadi satu sistem untuk 
mendukung keselamatan penerbangan. [mzb] 

Gambar Komparasi Velocity 
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P E R T E M U A N  K E - 1 7
 T E L E KO N F E R E N S I  KO O R D I N A S I 

O P E R A S I O N A L  S I G M ET  ( O S C )

Pada tanggal 18 Februari 2021, telah 
dilaksanakan Pertemuan ke-17 
Telekonferensi Koordinasi Operational 
SIGMET (OSC) via Zoom, yang 

dimoderatori oleh Kwok Wah Chow selaku 
koordinator OSC. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 
9 negara, yaitu Singapura, Indonesia, Jepang, 
Hongkong, Vietnam, Australia, Thailand, Malaysia, 
dan Filipina. Agenda rapat yang dibahas adalah 
mengenai konsep notulensi dari pertemuan yang 
lalu pada OSC ke-16 yang dilaksanakan pada 
tanggal 20 November 2019. Telaah cuaca dari 
bulan Desember 2020 hingga Februari 2021, dan 
prakiraan cuaca dari bulan Maret hingga Mei 2021 
juga menjadi topik yang dibahas, dimana secara 
umum terjadi peningkatan kondisi kebasahan 
udara dari Desember 2020 hingga Februari 2021 
disebabkan munculnya daerah bertekanan rendah 
dan seruakan udara dingin dan kering di Laut Cina 
Selatan, menyebabkan pembentukan awan hujan 
yang lebih aktif di kawasan Asia Tenggara. Laut 
Jawa merupakan lokasi yang paling aktif dalam 
pembentukan awan hujan karena kondisi udara 
yang sangat basah. Prospek cuaca untuk bulan 
Maret hingga Mei 2021, yaitu:

• Bulan Maret : Kondisi udara lebih basah 
dari normalnya;

• Bulan April : Kondisi udara lebih kering 
dari normalnya;

• Bulan Mei : Kondisi umumnya 
mendekati normal.

Keaktifan Meteorological Watch Office (MWO) 
dalam koordinasi pembuatan SIGMET disimpan 
dalam logbook dan diserahkan kepada koordinator 
OSC sebelum pertemuan. MWO Ujung pandang 
menyampaikan perihal kekeliruan dalam platform 
HKO saat menampilkan poligon SIGMET. Christy 
YY Leung selaku perwakilan dari HKO telah 
mengetahuinya dan mengutarakan jika tim-nya 
akan segera melakukan perbaikan. Muhammad 
Hidayat selaku perwakilan dari MWO Jakarta 
menanyakan apakah ada suara alarm untuk VA 
Advisory atau TC Advisory pada platform JMA. Yuki 
Kato selaku perwakilan dari JMA menjawabnya 
bahwa terdapat beberapa alarm untuk simbol VA 
dan TC, namun tidak di spesifik Flight Information 
Region (FIR). Alarm ini berbunyi pada advisory 
message yang diterbitkan. 

Selain itu, HKO dan JMA juga menampilkan 
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pembaharuan plaform mereka dalam penerbitan 
SIGMET. Platform HKO memiliki pembaharuan, 
diantaranya Full Suite SIGMET Coordination 
Platform yang sudah di-refresh pada bulan Juni 
2020. Penamaan fasilitasnya sebagai berikut:

- TS & TC: Significant Convection

- CAT: Clear Air Turbulence

- ICE: Icing

- VA: Volcanic Ash

- TC: Tropical Cyclone

Modul baru juga tersedia, yaitu SIGMET 
preparation, SIGMET encoding, dan SIGMET 
coordination. Otomatisasi alarm pada Special Air 
Reports dan jika terdapat SIGMET WV yang perlu 
dibuat. Penyempurnaan platform JMA dilakukan 

pada bulan April 2020, yaitu penambahan fungsi 
edit SIGMET WV berdasarkan VA advisory yang 
dijadwalkan akan dilakukan pembaharuan pada 
bulan Februari 2021. Pembaharuan pada bulan 
Januari 2021 yang telah dilakukan yaitu perbesaran 
(Zoom Level) hingga 9 lapisan. Peningkatan 
kemampuan zoom map untuk memudahkan 
mengecek VA CLD yang memiliki area kecil. Selain 
SIGMET WV, SIGMET message editor untuk 
SIGMET WC akan diperbaharui juga pada bulan 
Februari 2021.

Agenda selanjutnya adalah mengenai 
penyampaian pembaharuan Person In Charge 
(PIC) dari tiap MWO disertai dengan alamat 
emailnya. Pergantian koordinator OSC juga 
dilaksanakan dari Kwok Wah Chow menjadi Goh 
Wee Poh dan Tham Yap Fung. [Anggoro]

Gambar Telekonferensi Koordinasi Operasional Sigmet Via Zoom
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PEMANFAATAN RADAR CUACA POLARISASI TUNGGAL UNTUK 
ANALISIS HUJAN SANGAT LEBAT

 (Studi kasus hujan sangat lebat 23 Januari 2021)

Reyvaldo Tristyanto S.Tr 1*, Eria Wahdatun Nangimah S.Tr1)

1*1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email : tristyantoreyvaldo@gmail.com

Hujan dengan intensitas sangat lebat terjadi di wilayah Tangerang pada 23 Januari 2021. Curah 
hujan antara pukul 22.20-22.50 UTC tercatat di Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta mencapai 
41 mm. Berdasarkan kejadian tersebut dilakukan analisis dengan memanfaatkan radar cuaca 
BMKG di Tangerang. Analisis deskriptif dilakukan dengan interpretasi produk radar cuaca CMAX, 
UWT, VIR, dan curah hujan saat kejadian. Hal ini dilakukan untuk melihat daur hidup awan dan 
arah pergerakan awan penyebab hujan sangat lebat. Nilai reflektivitas produk  CMAX mencapai  
58 dBZ pada pukul 22.10 UTC pada fase dewasa. Pergerakan awan teridentifikasi dari produk 
UWT menjalar dari utara wilayah Tangerang menuju tenggara. Hasil analisis produk citra radar 
menunjukkan radar cuaca mampu menggambarkan kejadian hujan sangat lebat dengan baik.

Kata kunci : Hujan sangat lebat, radar cuaca

ABSTRAK

UTILIZATION OF SINGLE POLARIZATION WEATHER RADAR FOR 
THE ANALYSIS OF EXTREME RAINFALL

(Case Study January 23, 2021)

1. Pendahuluan

Radar merupakan salah satu instrumen 
meteorologi yang dapat digunakan untuk mengamati 
kondisi cuaca. Resolusi spasial dan temporal 
yang tinggi memungkinkan pengamat meteorologi 
mengamati perubahan dan pergerakan awan 
dengan baik [1]. Dengan rentang waktu sapuan 
setiap 10 menit dan 9 elevasi pengamatan, radar 
cuaca dengan jenis C-band mampu mengamati 
tinggi dasar awan hingga ketinggian 30 km dengan 
luas lingkar pengamatan 250 km.

Radar juga umum digunakan untuk mendeteksi 
dan menganalisis kondisi cuaca ekstrem seperti 

hujan lebat [2]. Awan konvektif penyebab cuaca 
ekstrem dideteksi dengan mengintepretasikan 
gelombang pantul yang terima radar cuaca dalam 
bentuk citra radar. Data reflektivitas keluaran 
radar dapat dimanfaatkan untuk mengamati fase 
pertumbuhan awan konvektif seperti kumulonimbus 
[3]. Fase-fase awan kumulonimbus sendiri terdiri 
dari 3 fase yakni fase tumbuh, fase dewasa, dan 
fase disipasi. Oleh karena itu, radar memiliki 
peran penting penggunaannya dalam prediksi dan 
analisis cuaca, khususnya yang disebabkan awan 
konvektif [4].
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Tujuan penelitian ini memanfaatan produk 
keluaran radar cuaca untuk analisis kejadian hujan 
yang terjadi di wilayah Tangerang. Radar cuaca 
yang digunakan adalah radar cuaca polarisasi 
tunggal BMKG yang berada di Tangerang. Pada 
23 Januari 2021 terjadi hujan yang mengguyur 
wilayah Tangerang dan sekitarnya. Hujan mulai 
terjadi terpantau pada pukul 21.00 UTC.

BMKG mengklasifikasikan hujan berdasarkan 
intensitas antara lain hujan ringan, hujan sedang, 
hujan lebat, dan hujan sangat lebat [5]. Hujan lebat 
terjadi ketika curah hujan per jam tertakar antara 
10 - 20 mm dan hujan sangat lebat ketika curah 
hujan per jam tertakar lebih dari 20 mm. 

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tangerang, 
Banten. Metode yang digunakan adalah dengan 
melakukan analisis deskriptif produk citra radar dan 
grafik data hujan berdasarkan Automatic Weather 
Station (AWS) BMKG Soekano Hatta. Produk 
radar yang digunakan untuk analisis antara lain 
produk Column Maximum (CMAX), Uniform Wind 
Technique (UWT), Vertical Integrated Reflectivity 
(VIR). Produk CMAX mengintepretasikan nilai 
reflektivitas maksimum dari seluruh elevasi. 
CMAX digunakan untuk melihat sebaran awan 
yang membentang. Nilai reflektivitas maksimum 
digunakan untuk mengidentifikasi tipe dan fase 
pertumbuhan awan. 

Produk UWT menampilkan vektor angin 
horizontal, dimana wind barb mengindikasikan 
arah dan kecepatan angin. VIR digunakan untuk 
melihat potensi curah hujan yang akan turun, 
dimana semakin tinggi nilai reflektivitas pada 
VIR, maka semakin besar potensi massa air yang 
terkandung didalam awan [6]. Grafik curah hujan 
dibuat berdasarkan hasil takaran AWS BMKG 
Soekarno Hatta. Grafik curah hujan dibuat dengan 
rentang 10 menit untuk melihat fluktuasi hujan 
antara jam 21.00 – 00.00 UTC. 

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Produk CMAX

Berdasarkan citra radar pada 23 Januari 2021 
pukul 21.06 (gambar 1a) terlihat beberapa sel 
awan konvektif berada di sebelah utara dan barat 
laut Kota Tangerang. Nilai reflektivitas maksimum 
pada sel awan teramati sebesar 53 dBZ. Pada 
pukul 22.10 (gambar 1b) beberapa sel awan 
konvektif berkumpul menjadi satu kesatuan awan 
kumulonimbus yang signifikan. Nilai reflektivitas 
maksimum mencapai 58 dBZ pada inti sel 
kumulonimbus yang diidentifikasi sebagai fase 
disipasi ditandai dengan nilai reflektivitas yang 
semakin rendah. Pada gambar 1c hingga 1f terlihat 
bentuk awan kumulonimbus yang semakin meluruh 
dan menyebar.

3.2 Analisis Produk UWT

Gambar 1a-f. Keluaran citra radar produk CMAX

Beradasarkan radar cuaca produk UWT 
(gambar 2a) terlihat beberapa sel awan konvektif 
bergerak dari utara dan timur laut Tangerang 
menuju ke arah tenggara.  Pada gambar 2b dari 
awan kumulonimbus terbentuk teramati kecepatan 
angin rata-rata mencapai 11 knot. Warna hijau 
pada radar diinterpretasikan sebagai pergerakan 
awan yang mendekati radar dan warna merah 
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sebagai awan yang menjauhi radar. Pada gambar 
2c hingga 2f awan bergerak mulai menyebar dan 
menjauhi Tangerang.

3.3 Analisis Produk VIR

Gambar 2a-f. Keluaran citra radar produk UWT

Gambar 2a-f. Keluaran citra radar produk UWT

Keluaran produk citra radar VIR mewakili 
potensi kandungan massa air yang signifikan 
pada jam 21.06 UTC (gambar 3a) dengan nilai 
reflektivitas maksimum mencapai 63 dBZ. Kolom 
massa air terus berkembang dan mencapai wilayah 
Tangerang pada 22.10 UTC (gambar 3b) dengan 
nilai reflektivitas maksimum mencapai 68 dBZ. 
Kandungan massa air kian berkurang ditandai 
dengan menurunnya nilai reflektivitas pada pukul 
23.06 – 23.54 UTC (gambar 3d-3f).

3.4  Analisis Curah Hujan

Grafik curah hujan antara pukul  
21.00 – 00.00 UTC menunjukkan adanya 
peningkatan curah hujan yang signifikan yang 
dimulai pada pukul 22.20 UTC. Hujan terjadi dalam 
kurun waktu yang singkat antara pukul 22.20 – 
22.50 UTC. Hal ini terlihat dari curah hujan yang 
tertakar antara pukul 22.20 – 22.50 UTC selama 
30 menit tersebut mencapai 41 mm. Jumlah curah 
hujan yang tertakar termasuk dalam kriteria hujan 
sangat lebat. Hujan mulai berkurang intensitasnya 
pada pukul 23.00, dimana curah hujan tertakar 1 
mm. Curah harian pada 24 Januari 2021 terukur 
sebesar 50.8mm.

4. Kesimpulan

Gambar 4. Grafik curah hujan Stamet Soekarno Hatta
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Hasil analisis deskriptif dari keluaran produk 
radar CMAX, UWT dan VIR menunjukkan 
awan konvektif penyebab hujan sangat lebat di 
Tangerang berasal dari utara Tangerang. Beberapa 
sel awan konvektif bergerak ke arah Tengara dan 
membentuk suatu pumpunan awan kumulonimbus 
yang signifikan di wilayah Tangerang. Keluaran 
citra radar hasil produk CMAX memperlihatkan nilai 
reflektivitas maksimum mencapai 58 dBZ pada fase 
matang awan kumulonimbus. Hujan yang terjadi 
diklasifikasikan sebagai hujan sangat lebat dengan 
curah hujan tertakar mencapai 41 mm antara pukul 
22.30 – 23.00 UTC.
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