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“MUSIM PERALIHAN“

Musim peralihan mulai terjadi di wilayah Indonesia. 

Gerak semu matahari yang bergerak ke utara 

berdampak pada pola angin dan pergerakan massa 

udara. Hal ini ikut mengurangi dominasi Monsun 

Asia. Namun hal ini bukan alasan bagi kita untuk 

mengurangi kewaspadaan terhadap bencana 

hidrometorologi. Potensi cuaca buruk masih mungkin 

terjadi di wilayah Indonesia. Keterbaharuan informasi 

mengenai cuaca dan iklim harus tetap digalakkan 

sebagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem.

Buletin edisi kali ini masih dibuka dengan analisis 

profil cuaca bulan April, Aerodrome Climatological 

Summary (ACS), dan prakiraan cuaca. Rubrik 
aerocom diisi dengan artikel tentang teknik 

memprakiraan angin. Kolom berita bulan Mei diisi 

dengan  berita tentang audit internal ISO dan audit 

oleh regulator navigasi penerbangan di Stasiun 

Meteorologi Soekarno Hatta, dan focus group 

discussion terkait kebencanaan di BMKG Pusat. 

Rubrik aerotech diisi dengan edukasi mengenai 
panci penguapan. Buletin ditutup dengan karya 

tulis ilmiah dengan tema penaksiran risiko bencana 

banjir di Kota Bandung.

Semoga bermanfaat
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PROFIL CUACA BULAN APRIL 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN MEI

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

P
rofil cuaca bulan April dan Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) 

kembali disajikan pada buletin 

MetAero volume 4 edisi 23.  Pada 

profil cuaca bulan April akan dianalisis parameter 
cuaca di Bandara Soekarno Hatta yang terdiri dari 

arah dan kecepatan angin, visibility, curah hujan, 
temperatur udara, tekanan udara, dan kelembapan 
udara. Analisis bertujuan mendapatkan gambaran 

cuaca selama bulan April, sedangkan ACS dapat 
digunakan sebagai salah satu acuan prakiraan 

kondisi cuaca bulan Mei.

PROFIL CUACA BULAN FEBRUARI 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Berdasarkan profil kecepatan angin bulan April 
2021 di Bandara Soekarno-Hatta, arah angin 
dominan berasal dari Selatan dan bervariasi 

antara Barat Daya hingga Timur Laut. Hasil 

analisis memperlihatkan perubahan arah angin 

dimana pada bulan Maret angin masih dominan 

dari Barat mulai bergeser ke Selatan pada bulan 

April. Kecepatan angin rata-rata pada bulan 

ini bervariasi dari kecepatan  terendah hingga 

mencapai kecepatan maksimum sebesar 22 knot 

pada tanggal 6 April 2021. Berikut profil arah dan 
kecepatan angin bulan April 2021. 

2.  VISIBILITY

Informasi profil visibility (jarak pandang) harian 

bulan April 2021 menunjukkan nilai yang bervariasi di 

setiap waktunya. Profil visibility harian menunjukkan 

nilai rata-rata visibility bulan April 2021 sebesar 7,0 

km. Nilai visibility minimum mencapai 2,0 km yang 

terjadi pada tanggal 02 April 2021 pukul 00.00 WIB. 

Adapun nilai visibility maksimum mencapai 11,0 

km pada tanggal 06 April 2021 pukul 15.00 WIB. 
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 April 2021

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan April 2021
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3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan April  2021 di Bandara 
Soekarno-Hatta menunjukkan penurunan bila 

dibandingkan dengan jumlah curah hujan bulan 

Maret 2021. Jumlah curah hujan pada bulan April 

2021 tercatat mencapai 151,4 mm dengan jumlah 

hari hujan sebanyak 13 hari. Curah hujan harian 

tertinggi terjadi pada tanggal 2 April 2021 dengan 

jumlah curah hujan tertakar 79,4 mm.  Berikut 

adalah profil curah hujan bulan April 2021.

sama yaitu 12 April 2021. Berikut adalah profil 
temperatur udara bulan April 2021.

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan April 2021

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan April 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 April 
2021 menunjukkan nilai rata-rata temperatur udara 

sebesar 27,7°C. Nilai temperatur udara minimum 

pada bulan April 2021 adalah 22,2°C yang terjadi 

pada tanggal 12 April 2021, sedangkan nilai 
temperatur udara maksimum pada bulan April 

sebesar 33,4°C yang terjadi pada tanggal yang 

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan April 2021

5. TEKANAN UDARA

Perubahan tekanan udara berbanding terbalik 

dengan temperatur udara, dimana apabila terjadi 
kenaikan tekanan udara maka disertai dengan 

menurunnya temperatur udara. Tekanan udara 

(QFE) pada bulan April 2021 mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan bulan Maret 2021, dengan 
rata-rata mencapai 1008,9 mb. Nilai tekanan 

udara maksimum bulan ini mencapai 1012,9 mb 

yang terjadi pada tanggal 28 April 2021. Kemudian, 
nilai tekanan udara minimum tercatat pada bulan 

April adalah 1003,2 mb yang terjadi pada tanggal 

02 April 2021. Nilai tekanan udara yang akurat 

sangat dibutuhkan dalam mendukung kegiatan 

penerbangan. Berikut adalah profil tekanan udara 
bulan April  2021. 

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan April 2021

6.  KELEMBAPAN UDARA

Kelembapan udara rata-rata pada bulan April 
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2021 sebesar 78,3%. Nilai kelembapan udara 

maksimum sebesar 97% yang terjadi pada tanggal 

2, 12, dan 13 April 2021 sedangkan kelembapan 
udara minimum sebesar 50% yang terjadi pada 

tanggal 12 April 2021. Berikut adalah profil 
kelembapan udara bulan April 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 April 2021.

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan April 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 HZ - - - 0

2 - - TSRA TSRA 79,4
3 -RA - HZ BR 1,2
4 BR - - HZ 0

5 HZ - - - 0

6 - - - -RA 3,0
7 -RA - - HZ 0,7
8 - - - HZ 0

9 HZ - - -RA 4,6
10 -RA - - HZ TTU
11 - VCTS - HZ 0

12 - TSRA TSRA BR 15,2
13 BR VCTS TSRA HZ TTU
14 HZ TSRA BR BR 15,3
15 BR LTNG LTNG HZ 0

16 HZ - HZ BR 0

17 HZ - LTNG LTNG 0

18 HZ VCTS LTNG HZ 0

19 HZ VCTS TSRA BR 4.3

20 HZ HZ - HZ 0

21 HZ - - HZ 0

22 HZ - - BR 0

23 HZ VCTS RETS HZ 0

24 HZ - - HZ 0
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Dari tabel kondisi cuaca di atas menunjukkan 

keadaan cuaca yang mendominasi adalah hujan 

ringan (-RA) dan HZ, kejadian cuaca hujan sedang 
disertai petir atau TSRA lebih sedikit terjadi 
dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah hari hujan 

pada bulan April 2021 yaitu sebanyak 13 hari hujan 

dengan jumlah curah hujan sebanyak 151,4 mm.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

FEBRUARI

1. A RAH DAN KECEPATAN ANGIN

Berikut disajikan Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) arah dan kecepatan angin bulan 

Mei selama 10 tahun (2011 – 2020). Data ACS ini 

dapat dijadikan acuan untuk kegiatan take-off and 
landing selama bulan Mei 2021. Gambar ACS arah 

dan kecepatan angin bulan Mei memperlihatkan 

Angin dominan bertiup dari arah Selatan dan 

Timur Laut dengan kecepatan bervariasi dari 

calm hingga lebih dari 20 knots. Meningkatnya 

variasi angin timuran diikuti peningkatan kecepatan 

angin dari arah timuran menandakan pada bulan 

Mei Monsun Australia mulai aktif. Berdasarkan 

kondisi tersebut perlu diwaspadai peluang 

terjadinya angin kencang selama bulan Mei yang 

dapat membahayakan take off dan landing. Angin 

dari arah timuran bertiup kencang pada siang dan 

sore hari, untuk itu perlu waspada tailwind pada 

pendaratan melalui runway 25, baik 25R maupun 
25L pada siang hingga sore hari. Berikut adalah 
gambar ACS bulan Mei selama 10 tahun.

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 

yang menggambarkan kondisi kejernihan udara 

di permukaan.. Visibility menjadi salah satu 

komponen penting dalam kegiatan take off dan 

landing. Aerodrome Climatological Summary 

(ACS) visibility pada bulan Mei selama 10 tahun 

terakhir (2011 – 2020) ditunjukkan dengan kondisi 

visibility dominan berada pada kisaran 5000-8000 

meter dengan rata-rata persentase sebesar 40,3 

%. Adapun visibility di bawah 3000 meter terjadi 

sebanyak 1,4 %. Berikut ACS visibility bulan Mei 

periode 10 tahun terakhir

25 HZ - - HZ 0

26 HZ - - HZ 0

27 HZ - - -RA 0.7

28 TSRA VCTS VCTS BR 7.5
29 HZ - - -RA 19.5
30 HZ - - HZ 0

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Mei Periode 2011-

2020

Gambar ACS Visibility Bulan Mei Tahun 2011-2020
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3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara disajikan untuk memberi 

gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 

Mei 2021 selama 10 tahun terakhir di Bandara 

Soekarno-Hatta. Temperatur udara pada bulan Mei 

didominasi pada kisaran nilai 25°C hingga 30°C yang 

mencapai rata-rata persentase sebesar 60,0%. 
Untuk rata-rata persentase temperatur udara 
kisaran 30°C hingga 35°C sebesar 29,8% dengan 
persentase kejadian tertinggi sebesar 92,9% pada 
pukul 06 UTC. Posisi matahari berdasarkan gerak 

semu saat bulan Mei berada di Utara khatulistiwa, 
hal ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi 

temperatur udara di Bandara Soekarno-Hatta. 

Berikut ACS temperatur udara bulan Mei periode 

10 tahun terakhir. [eria, aldo]

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Mei Tahun 2011-2020
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PRAKIRA AN CUACA BULAN MEI 2021

P
osisi geografis Indonesia yang terletak 
di daerah tropis menyebabkan wilayah 

Indonesia memiliki keragaman cuaca 

dan iklim yang tinggi. Keragaman 

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 Mei 2021 di Bandar Udara 
Internasional 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 Mei 2021
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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 Mei 2021 

berada pada fase netral cenderung menuju ke fase 

positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pada 

Bulan Mei 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 La Nina 

nilai suhu udara permukaan laut di daerah NINO 

3 dan NINO 3.4 bernilai <-0.8°C dari suhu udara 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Mei 2021

(Sumber : BOM Australia)

permukaan laut rata-ratanya.

Pada gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 

3.4 Bulan Mei 2021 hasil dari perhitungan Model 

Internasional Numerical Weather Prediction (NWP) 

dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan model 

memprakirakan Indeks NINO 3.4 berada pada fase 

netral.
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Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir

(Sumber : BOM Australia)

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. 

Memasuki Bulan Mei 2021 nilai SOI menunjukkan 

penurunan nilai dari bulan-bulan sebelumnya yaitu 

+1.3 yang berada di fase netral.

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Mei 2021

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 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 Mei 2021 berdasarkan gambar diatas 

adalah bernilai antara -0,4°C s/d +0.4°C.

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. 
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Berdasarkan Gambar Diagram Fase 

MJO, analisis pada tanggal 2 Mei 2021 
menunjukkan MJO berada di kuadran 1 (tidak aktif). 

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 

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 
Mei 2021 di daerah Bandar Udara Soekarno-
Hatta berkisar antara 240 W/m2 hingga 260 W/m2 

menandakan sedikitnya tutupan awan.

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 

Gambar Diagram Fase MJO

(Sumber : BOM Australia)

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 

Udara Soekarno-Hatta memiliki nilai anomali OLR 
positif berwarna coklat. 

Gambar OLR Total dan Anomali OLR
(Sumber : BOM Australia)

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. Seluruh kondisi ini 

mengidentifikasikan wilayah Bandara Soekarno-
Hatta dan sekitarnya akan memasuki bulan 

kemarau dengan ditandai berkurangnya kejadian 

hujan secara berangsur. [finkan]
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T E K N I K  M E M P R A K I R A K A N 
A N G I N  P E R M U K A A N

P
rakiraan arah dan kecepatan angin 

yang akurat adalah sangat vital 

terhadap keberlangsungan operasi 

penerbangan, beragam teknik telah 
dikembangkan untuk membantu prakirawan 

memprakirakan angin permukaan dalam hal 

kemunculannya, lama waktu hidupnya, dan kapan 
berhentinya secara akurat.

Berdasarkan buku “ Forecasting Weather 

Element “ yang diterbitkan US Air Force Weather 

Agency Training Division maka metode dalam 

memprakirakan angin secara garis besar dibagi 

menjadi dua, yaitu:

-	 Persistensi, berdasarkan definisinya 
berarti “terjadi secara terus menerus”. 

Metode persistensi untuk memprakirakan 

unsur cuaca adalah dengan berasumsi 

bahwa kondisi pada saat prakiraan tidak 

akan berubah. Di kebanyakan tempat, 
dimana pola sinoptik relatif tidak berubah 

maka pola cuaca mengikuti pola cuaca 

harian

-	 Ekstrapolasi, merupakan metode 
prakiraan suatu unsur cuaca dengan hanya 

memperhatikan karakteristik khusus unsur 

cuaca tersebut dalam perubahannya yang 

lalu. Diperlukan kewaspadaan terhadap 

sistem cuaca, intensitas pergerakan dan 
perubahan didalam struktur cuaca tersebut

Gambar contoh metode ektrapolasi dalam memprakirakan 

pergerakan angin front
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Hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dalam 

memprakirakan arah dan kecepatan angin 

permukaan antara lain sebagai berikut:

1. Data Suhu Udara Harian

Angin permukaan dapat berubah akibat dari 

perubahan suhu udara harian dan perubahan 

suhu udara dikaitkan dengan terbentuknya 

atau hilangnya inversi suhu udara level rendah. 

Secara umum dimana gradien tekanan lemah 

maka kecepatan angin maksimum terjadi pada 

saat pemanasan udara maksimum tercapai, 
dan kecepatan angin minimum terjadi pada saat 

pendinginan udara secara maksimum tercapai. 

Tetapi angin gusty dengan masa hidup yang 

pendek dapat terjadi pada saat hilangnya lapisan 

inversi pada level rendah bertepatan sebelum 

kejadian pemanasan udara secara maksimum. 

Ketika inversi terjadi pada malam hari maka angin 

kencang di lapisan atas tidak akan bisa tercampur 

dengan permukaan, kecepatan angin biasanya 
akan tetap rendah sepanjang malam dan dini hari 

sampai inversi tersebut menghilang.

Pengetahuan mengenai waktu menghilangnya 

lapisan inversi level rendah sangat dibutuhkan 

untuk memprakirakan perubahan angin sepanjang 

hari. Jika pemanasan permukaan tidak dapat 

menghilangkan lapisan inversi, maka prakirakanlah 
kecepatan angin tidak berubah. Untuk menentukan 
kapan waktu menghilangnya lapisan inversi level 

rendah maka gunakanlah data sounding, dengan 
cara sebagai berikut:

- Langkah pertama temukan Inversion Top 

(puncak lapisan inversi)

- Langkah kedua dari puncak inversi diturunkan 

sampai ke permukaan mengikuti garis isoterm

- Langkah ketiga, tentukan nilai suhu udara dititik 
pada permukaan dimana suhu puncak inversi 

diturunkan mengikuti garis isoterm, maka 
didapatkanlah suhu udara permukaan yang 

dapat menghilangkan lapisan inversi.

Gambar penentuan puncak lapisan inversi

Gambar suhu udara puncak inversi diturunkan mengikuti garis 

isoterm sampai ke permukaan

Gambar suhu udara permukaan yang dapat menghilangkan lapisan 

inversi

Ketika lapisan inversi menghilang, maka aturan 
dibawah ini dapat dipakai untuk memprakirakan 

angin permukaan.

• Jika kecepatan angin diatas lapisan inversi 

(lapisan inversi dibawah 5000 kaki) secara 
bertahap meningkat, maka kecepatan angin 
gusty maksimum yang terjadi pada saat 

pemanasan udara secara maksimum adalah 

80% kecepatan angin lapisan 5000 kaki
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• Jika kecepatan angin diatas lapisan inversi 

(lapisan inversi dibawah 5000 kaki) secara 
bertahap tidak meningkat, maka prakirakan 
kecepatan angin permukaan 40% - 70% dari 
kecepatan angin lapisan 5000 kaki.

2. Efek Ketinggian Terhadap Kecepatan Angin

Gambar tabel perubahan kecepatan angin terhadap ketinggian 

(elevasi)

Menurunnya tekanan dan kerapatan udara, 
dan berkurangnya gesekan terhadap ketinggian 

(elevasi) menyebabkan kecepatan angin secara 

rata-rata meningkat sebesar 1 – 2 knot untuk setiap 

kenaikan 2000 kaki dari permukaan laut. 

3. Menggunakan Data Radar Cuaca

Produk-produk velocity seperti Velocity Azimuth 

Display Wind Profile (VWP)  dapat digunakan untuk 

membantu memprakirakan angin permukaan. 

Angin gusty akibat menghilangnya lapisan inversi 

serta perubahan arah dan kecepatan angin 

adalah unsur-unsur yang dapat ditentukan dengan 

menggunakan data radar cuaca. [day]

Gambar Velocity Azimuth Display Wind Profile
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PA N C I  E VA P O R I M ET E R

J
ika sobat Buletin bermain ke taman alat 

yang ada di Gedung Observasi Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta, maka 
akan melihat sebuah panci berukuran 

besar yang berisi air dan beberapa peralatan di 

dalamnya. Panci tersebut bukan untuk merebus 

air atau sebagai tempat mencuci peralatan, namun 
digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi 

selama 24 jam. Sesuai dengan fungsinya, panci 
tersebut diberi nama panci pengukur penguapan, 
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan open 

pan evaporimeter. 

Alat ini termasuk dalam kategori alat konvensional 

sederhana, dimana untuk mendapatkan data 
penguapan, alat harus dibaca pada periode tertentu. 
Penguapan yang terjadi di alam pada umumnya 

berupa evaporasi (penguapan dari permukaan 

cair), transpirasi (penguapan dari permukaan 
tanaman), atau gabungan dari keduanya yang 
disebut evapotranspirasi.

Penguapan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

alam, diantaranya oleh suhu permukaan air, 
luas permukaan, kecepatan angin, curah hujan, 
suhu dan kelembapan  udara. Berdasarkan hal-

hal tersebut, maka pengukuran terhadap laju 
penguapan/evaporasi tidak cukup hanya dengan 

mengukur jumlah air yang menguap ke udara/

atmosfer, tetapi perlu pula dilakukan pengukuran 
terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses penguapan tersebut agar laju penguapan 

di atmosfer dapat diketahui dengan baik. Oleh 

karena itu alat panci evaporimeter ini terdiri dari 

beberapa alat ukur yang menjadi satu kesatuan 

dalam mengukur penguapan yang terjadi.

Bagian dari panci evaporimeter terdiri dari:

a. Panci penguapan

Merupakan sebuah wadah yang mempunyai 

desain silinder terbuat dari bahan anti karat 

(stainless steel atau kuningan) dengan ukuran 

diameter 120,7 cm dan tinggi 25,4 cm untuk 
menempatkan air yang nantinya akan diukur 

jumlah pengurangannya sebagai indikasi jumlah 

penguapan yang terjadi dalam satu hari.  Bagian 

dasar panci dibuatkan pondasi yang terbuat dari 
Gambar Kategori Penguapan

Gambar Set Panci Penguapan
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kayu yang mempunyai ukuran ketebalan sekitar 

3-5 cm, dan diletakkan di atas tanah. Kayu tersebut 
dicat sehingga tahan terhadap cuaca dan rayap. 

Fungsi dari pondasi kayu ini adalah untuk menjaga 

bagian bawah panci tidak menyentuh langsung 

permukaan tanah agar tidak mempengaruhi suhu 

air dalam panci. 

b. Stillwell

Adalah sebuah pipa silinder yang terbuat dari 

kuningan dimana dibagian bawahnya terdapat 

lubang kecil untuk menghilangkan riak-riak kecil 

pada permukaan air yang akan diukur.

c. Hook Gauge

Merupakan mistar ukur yang digunakan 

untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air 

dalam panci. Terdiri dari batang berskala dengan 

mekanisme gerak ulir dan ujung bawahnya 

berbentuk kail yang digunakan untuk mengatur 

letak ujung kail tersebut pada permukaan air. Hook 

gauge diletakkan dalam stillwell untuk memudahkan 

dalam pembacaannya.

Gambar Stillwell

d. Termometer apung

Termometer yang digunakan untuk mengukur 

suhu maksimum dan minimum di permukaan air 

dalam panci penguapan. Biasanya termometer ini 

dilengkapi dengan magnet kecil yang digunakan 

untuk menyetel ulang posisi raksa setelah dilakukan 

pengamatan.

Gambar Hook Gauge

Gambar Termometer Apung
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e. Cup Counter Anemometer

Gambar Cup Counter Anemometer dan Ilustrasi Penguapan

Gambar Penakar Hujan OBS

Alat ini digunakan untuk mengukur banyaknya 

angin permukaan selama 24 jam. Alat ini dipasang 

dengan ketinggian 50 cm di atas permukaan 
tanah. Laju penguapan akan meningkat seiring 

naiknya kecepatan angin di atas permukaan benda 

cair. Hal ini dikarenakan molekul yang terdapat di 

permukaan benda cair yang bersentuhan langsung 

dengan udara akan lebih mudah untuk melepaskan 

diri dengan dorongan dari angin/udara yang 

bergerak di atasnya.

f. Penakar Hujan OBS

Merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur intensitas hujan, sebagai koreksi dalam 
perhitungan penguapan bila terjadi penambahan 

air di dalam panci akibat terjadinya hujan. 

Pengukuran intensitas hujan masih dilakukan 

secara manual dengan menggunakan gelas ukur
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CARA KERJA

Kadar penguapan tidak dapat diukur secara 

langsung. Oleh karena itu maka prinsip kerja panci 

evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air 

dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah 

penguapan udara yang terjadi  dalam area 1 m2.

Karena panci evaporimeter adalah alat yang 

mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 

jam, maka pengamatan penguapan dilakukan satu 
kali sehari yaitu pada jam 07.00 WIB, sedangkan 
pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 07.30, 
13.30, dan 17.30 WIB.

Pengamatan dilakukan sebagai berikut:

1. Pasang hook gauge di atas bejana stillwell.

2. Putar sekrup pengatur pada hook gauge 

sampai ujung jarum tepat pada permukaan 

air. Sekrup ini berfungsi sebagai mikrometer 

yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran 
penuh dari mikrometer mencatat perubahan 

ujung jarum setinggi 1 mm.

3. Angkat hook gauge dan baca serta 

catat angka yang ditunjukkan skala atau 

mikrometer.

4. Ketinggian permukaan air di dalam panci 

diukur pada awal periode waktu pengamatan 

dan akhir periode waktu tersebut. Selisihnya 

(setelah dikoreksi dengan banyaknya curah 

hujan yang jatuh selama periode waktu 

pengamatan) adalah besarnya penguapan.

5. Esok harinya lakukan pengamatan sepertidi 
atas dan keduanya itu dapat menentukan 

jumlah penguapan yang terjadi dalam 24 

jam.

6. Jika air dalam panci hampir habis, maka 
isi kembali hingga air mencapai tanda atau 

skala yang telah ditentukan. Begitu pun 

sebaliknya dengan mengurasnya jika air 

meluap.

Gambar Pengisian Air Dalam Evaporimeter
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7. Hasil pengamatan dicatat di buku observasi, 
lalu disalin di synop dan dilaporkan dalam 

AGM IB, dan laporan data penguapan.

INSTALASI, PEMELIHARAAN, DAN KALIBRASI

Panci evaporimeter biasa diletakkan di tempat 

yang datar, bebas dari pepohonan dan bangunan 
tinggi. Jika terdapat penghalang, jaraknya harus 
lebih besar empat kali dari tinggi penghalang tadi 

di atas panci penguapan.

Letaknya juga diatur sehingga tidak terkena 

bayangan benda di sekitarnya dan hembusan 

angin kencang. Panci diletakkan di atas pondasi 

yang telah ditentukan.

Stillwell dipasang dalam panci sekitar 30 cm 

di tenggara pusat panci, corong atas bejana 
diatur horizontal dengan mengendorkan atau 

mengatur sekrup pada kakinya. Kemudian panci 

diisi perlahan-lahan dengan air yang bersih, tidak 
mengandung garam dan minyak. Air diisi hingga 

mencapai tanda atau skala pada panci yang 

berjarak kira-kira 5 cm dari atas panci.

Tidak ada alat khusus yang digunakan untuk 

mengkalibrasi panci evaporimeter. Namun, harus 
diperhatikan pembacaan skala yang ditunjukkan 

oleh hook gauge.

Untuk pengukuran harian, dengan range ukur 

antara 0 sampai 100 mm, nilai ketidakpastian atau 
kesalahan pembacaan yang masih dapat ditolerir 

adalah 95% tidak boleh kurang dari 0,1 mm 
untuk jumlah pengukuran kurang dari 5 mm, dan 
2% untuk pengukuran lebih dari 5 mm.

Pemeliharaan panci evaporimeter harus 

dilakukan secara berkala. Langkah-langkah 

pemeliharaan yang perlu dilakukan  diantaranya 

adalah sebagai berikut:

1. Panci harus sering dibersihkan, sebaiknya 
dua kali dalam sebulan terutama 

membersihkan bagian yang mengendap di 

bagian dasar dan samping panci maupun 

yang mengapung di permukaan karena 

dapat menyebabkan tumbuhnya alga yang 

dapat mempengaruhi kadar penguapan 

yang terjadi.

2. Pembersihan biasanya dilakukan di pagi hari 

setelah selesai melakukan pengamatan.

3. Panci harus sering diperiksa minimal sebulan 

sekali  terutama pada bagian sambungan 

untuk mengetahui adanya kebocoran atau 

tidak.

4. Untuk stillwell harus sering dibersihkan dan 
semua endapan dikeluarkan terutama pada 

lubang bagian dasar.

5. Hook gauge juga harus dijaga 

kebersihannya, agar angka-angka dan 
skalanya dapat dibaca dengan jelas untuk  

meminimalisir kesalahan pembacaan pada 

saat pengamatan.

6. Hook gauge dibersihkan dengan kerosin 

(petroleum murni) minimal sekali setahun 

untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel.

7. Pada waktu tertentu, sekrup juga perlu 
diminyaki agar mudah diputar. Sekrup pada 

hook gauge juga harus sering diperiksa 

agar tidak terjadi penyimpanagn pada saat 

pembacaan.

8. Sedangkan untuk melindungi jumlah air 

dalam panci akibat angin kencang, biasanya 
di sekitar evaporimeter panci terbuka 

dibangun dinding dari kawat yang berbentuk 

jala. Hal ini juga dapat mencegah hewan 

mendekati panci. [mzbint]
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AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015

T
angerang (8/4) Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta melakukan audit 

internal ISO 9001:2015. Kegiatan 
ini merupakan proses pengecekan 

secara internal yang dilakukan oleh Tim Internal 

Auditor yang sudah mendapatkan pelatihan/

training mengenai internal audit ISO 9001:2015. 
Internal Audit ISO 9001:2015 ini adalah bagian 
dari Pengecekan dalam siklus PDCA (Plan-Do-

Check-Act) artinya bahwa pengecekan dimulai 

dengan membangun dan merencanakan Sistem 

Manajemen Mutu di Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta hingga penerapan dan evaluasi Sistem 

Manajemen Mutu tersebut. 

Satu hari sebelumnya, 5 April 2021 dilakukan 
persiapan audit internal dengan melakukan 

pembagian tim auditor dan membahas hasil temuan 

audit internal periode sebelumnya. Audit Internal ini 

dibuka oleh Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta Achadi Subarkah Raharjo yang dihadiri oleh 
para auditee dan auditor. Setelah pembukaan, tim 
auditor yang telah dibagi menjadi empat kelompok 

tersebut mengaudit empat bagian yaitu Puncak 

manajemen, Tata Usaha, Datin dan Observasi 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Acara 

audit internal ini diakhiri dengan closing meeting 

dengan membacakan hasil temuan audit oleh 

auditor. Pelaksanaan kegiatan ini tetap dengan 

memperhatikan protokol kesehatan. [yuli]
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VAKSIN COVID-19
T

angerang (30/4) Kepala Stasiun 

Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta 

bersama pegawai dan PPNPN 

mengikuti kegiatan Vaksinasi Covid-19 

tahap II yang dilakukan  di Kantor Pusat Perum 

LPPNPI Tangerang setelah sebelumnya telah 

dilakukan vaksin tahap I pada Hari Kamis-Jumat, 
8-9 April 2021 di tempat yang sama. Semua peserta 

yang akan divaksin mengisi form  yang telah 

disiapkan oleh panitia dimana form tersebut tentang 

penilaian kondisi kesehatan yang bersangkutan.  

Setelah mengisi form peserta menunggu gilirannya 

untuk dicek kembali datanya untuk kemudian 

diperiksa langsung oleh dokter. Hanya peserta 

yang memenuhi persyaratan yang kemudian akan 

diberikan vaksin. Kegiatan ini berlangsung dengan 

memperhatikan protokol kesehatan.

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai 

lembaga pemerintahan selalu mendukung program 

pemerintah dalam percepatan penanggulangan 

wabah covid-19. Semoga wabah ini segera berakhir 

dan kegiatan masyarakat kembali normal. [yuli]
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AUDIT NAVIGASI PENERBANGAN

T
angerang, 13-16 April 2021 Audit 
Pelayanan Navigasi Penerbangan 

Bidang Meteorologi dilaksanakan di 

Stasiun Meteorologi Klas I Soekarno-

Hatta. Salah satu dasar diadakannya audit ini 

adalah UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
dan PM 95 Tahun 2018 sebagai pengganti  PM No. 
9, dan 138 Tahun 2015 dan PM 108 Tahun 2016 
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

(PKPS) / Civil Aviation Safety Regulation (CASR)  
Bagian 174.

Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
di Pasal 261 ayat (4) huruf d dijelaskan bahwa 
pelayanan informasi meteorologi penerbangan 

termasuk kedalam jenis pelayanan navigasi 

penerbangan, oleh karena itu Stasiun Meteorologi 
Klas I Soekarno-Hatta sebagai pelaksana 

pelayanan informasi meteorologi penerbangan 

wajib diaudit. Tujuan dilaksanakannya audit adalah 

sebagai upaya untuk menjamin bahwa pelayanan 

informasi meteorologi penerbangan yang diberikan 

telah akurat, terkini dan tepat waktu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tim Auditor sendiri beranggotakan dua orang 

dari Direktorat Jenderal Navigasi Penerbangan 

yang diwakili oleh Tuwamin Mulyono (Ketua) dan 

Stevanus Agus Purwanto (Anggota) serta dua 

orang dari Kantor Otoritas Bandar Udara yang 
diwakili oleh Irfan Nurhakim (Anggota) dan Achmad 

Hari Ramadhan (Anggota). 

Dalam pelaksanaan audit ini terdapat 

Protocol Question (PQ) yaitu form berisi daftar 

pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi 
ketidaksesuaian dan kelengkapan pelayanan 

informasi meteorologi penerbangan terhadap 

ketentuan yang diatur pada Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil (PKPS) 174, sebanyak 47 PQ 
yang harus dijawab oleh Auditee.
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Audit Pelayanan Navigasi Penerbangan 

Bidang Meteorologi di Stasiun Meteorologi Klas I 

Soekarno-Hatta berlangsung dengan sukses dan 

hanya terdapat satu temuan saja. Hal ini karena 

Tim Auditee yang dikepalai Muhammad Hidayat 

Gambar Penutupan Audit Pelayanan Navigasi Penerbangan Bidang Meteorologi

sebagai Person In Charge (PIC) dan semua 

pegawai serta jajaran pimpinan bekerja sesuai 

peraturan yang ada serta dapat menjawab semua 

Protocol Question. [day]

Gambar Sesi Kunjungan ke Ruang Operasional
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FOCUS GROUP DISCUSSION BMKG 

“PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN 

MENGHADAPI BENCANA”

J
akarta, 23 April 2021 Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) bersama institusi terkait 

menyelenggarakan focus group 

discussion (FGD) dengan tema “Peningkatan 

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana”. FGD ini 

bertujuan untuk menggiatkan kembali tanggap 

bencana serta mengantisipasi dampak dengan 

langkah mitigasi yang tepat. Seperti kita ketahui, 
beberapa tahun belakangan fenomena cuaca dan 

iklim ekstrem dapat memicu terjadinya bencana 

hidrometeorologis.

 FGD antisipasi tanggap bencana ini dihadiri 

oleh beberapa komponen pemerintah terkait, 
seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni 

Monardo, Kepala Badan Nasional Pencarian dan 
Pertolongan (BNPP) atau BASARNAS Henri 
Alfiandi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 
Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif serta 
beberapa pejabat pusat maupun daerah terkait 

lainnya. FGD ini dilaksanakan secara langsung di 

Kantor BMKG Pusat Kemayoran dan dapat diikuti 

juga secara daring.

Dalam FGD kali ini juga turut hadir Presiden 

ke-5 Republik Indonesia DR (HC) Megawati 
Soekarnoputri. Beliau menyampaikan dan 

mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk 

turut aktif serta saling bahu-membahu dalam 

mengantisipasi ancaman bencana alam yang 

dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Beliau 

menambahkan kesiapsiagaan atau antisipasi 

terhadap bencana ini juga harus menyentuh 

masyarakat yang paling terancam bencana terlebih 

bencana hidrometeorlogis ini.

Gambar FGD Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana yang dihadiri 

institusi terkait

 BMKG sebagai institusi sentral yang akhir-

akhir ini menjadi perhatian karena kehadirannya 

dibutuhkan dalam memberikan informasi yang 

cepat dan tepat serta dipahami masyarakat 

secara luas. Semua  pihak mengharapkan adanya 

peringatan sedini mungkin yang diberikan sehingga 

antisipasi dapat  dilakukan dengan harapan dapat 

meminimalisir akibat yang  besar  dari terjadinya 

bencana.

 Informasi cuaca yang dapat menjadi deteksi 

dini bencana hidrometeorologis seperti banjir, banjir 
bandang, tanah longsor, angin kencang maupun 
puting beliung serta gelombang tinggi untuk wilayah 

perairan. Dalam sebulan terakhir, Indonesia juga 
dilalui baik secara langsung maupun mendapat 
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dampak tidak langsung oleh tiga siklon tropis, yaitu 
Siklon Tropis Seroja yang terjadi di Samudera 

Hindia yang bergerak dari Nusa Tenggara Timur 

hingga selatan Pulau Jawa, Siklon Tropis Odette 
yang terjadi di Samudera Hindia sebelah selatan 

Pulau Jawa, dan Siklon Tropis Surigae yang terjadi 
di Samudera Pasifik yang bergerak dari sebelah 
utara Papua dan Sulawesi Utara dan menuju 
wilayah Filipina.

menjadi 7.169 kali gempa, bahkan ada tahun 2018 
dan 2019 tercatat lebih dari 11.400 kali gempa. Pada 

tahun 2020 mengalami penurunan namun masih 

di atas rata-rata tahunan yaitu 8258 kali gempa 
tercatat dengan berbagai kekuatan. Berdasarkan 

data ini menuntut kita sebagai anak bangsa patut 

waspada terhadap berbagai fenomena alam yang 

mungkin akan berakibat bencana alam.

Kejadian gempa ini identik dengan peringatan 

lanjutan, jika terjadi di lautan apakah akan 
berpotensi tsunami atau tidak. Hal ini juga menuntut 

kewaspadaan tinggi bagi masyarakat daerah 

pesisir pantai. Fenomena tsunami ini tidak hanya 

terjadi akibat dampak lanjutan dari gempa tektonik 

yang berpusat di lautan, namun dapat juga terjadi 
kerana fenomena gempa vulkanik yang disebabkan 

gunung berapi yang berada di wilayah lautan. 

Seperti kita  ketahui, data gunung meletus saat ini 
dikelola Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi (PVMBG) dibawah Kementrian ESDM, 
hal ini juga diperlukan komunikasi serta kerjasama 

yang baik guna tersampaikannya informasi kepada 

masyarakat secara cepat, menyeluruh, dan dapat 
dipahami.

 Pada akhirnya FGD ini diharapkan 

dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap 

bencana yang memang rentan terjadi di Republik 
ini, kemudian diikuti adanya kebijakan yang 
mendukung terhadap antisipasi bencana seperti 

tata ruang publik, serta prosedur mitigasi yang 
tepat dan disosialisasikan kepada masyarakat 

hingga lapisan terbawah oleh pihak siaga bencana 

atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) setempat sehingga dampak dari bencana 

alam dapat diminimalisir. [rozi]

Gambar profil angin 3000 feet saat terjadi siklon tropis  seroja dan 
terdapat bibit siklon tropis Odette (1004 hpa selatan jawa) dan bibit 

siklon tropis surigae (1008 hpa utara papua)

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati sebagai 

tuan rumah dalam FGD ini menerangkan selain 

fenomena cuaca yang dapat memicu bencana 

hidrometeorologis, ada pula fenomena iklim yang 
juga harus mendapat  perhatian. Fenomena La 

Nina dan El Nino yang belakangan semakin giat 
terjadi tidak seperti sebelumnya yang berpola 

beberapa tahun. Fenomena iklim ekstrem seperti 

potensi curah hujan di atas normal dan kekeringan 

menjadi hal yang penting untuk diketahui lebih 

awal. Antisipasi kondisi iklim menjadi sangat 

berharga karena iklim adalah kondisi cuaca di 

wilayah tertentu dalam periode yang lama. 

 Kejadian gempabumi baik berkekuatan 

rendah maupun tinggi pun mengalami peningkatan. 

Hal ini berdasarkan data yang dikumpulkan bidang 

Geofisika BMKG yang disampaikan oleh Kepala 
BMKG, yaitu pada tahun 2008 hingga 2016 
BMKG mencatat rata-rata 5000-6000 kali gempa 
yang terjadi dengan berbagai kekuatan di wilayah 

Indonesia. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan 
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Bandung merupakan kota terpadat ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, dengan 

perkembangan yang pesat kota Bandung juga mengalami peningkatan bencana alam, khususnya banjir. 

Banjir merupakan salah satu contoh dampak perubahan penggunaan lahan karena adanya konversi dari 

lahan basah menjadi lahan kering yang menyebabkan kawasan tergenang. Penelitian ini bertujuan untuk 

menilai kecamatan mana di Kota Bandung yang paling rentan terhadap bencana banjir di masa mendatang, 

pengembangan strategi dan tindakan manajemen banjir, mengembangkan perangkat implementasi yang 

meliputi bidang keuangan dan penegakan hukum. Metodologi yang digunakan sebagai indicator approach 

meliputi 7 indikator yaitu flood protection index, ruang terbuka hijau (RTH), ketinggian rata-rata di atas 
permukaan laut (MSL), tingkat pencemaran sungai, jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah rumah sakit, 

dan komoditas pertanian. Langkah pemetaan model terdiri dari 9 langkah mulai dari identifikasi bencana 
alam hingga penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Nilai yang ditetapkan dipilih dengan 0 

sebagai nilai terendah, 0,5 sebagai nilai tengah, dan 1 sebagai nilai tertinggi, kemudian semua nilai yang 

ditetapkan untuk setiap indikator dijumlahkan untuk menghitung factor importance coefficient (FIC). Hasil 
penelitian menunjukkan kecamatan Antapami sebagai kecamatan paling rentan di Kota Bandung, diikuti 

oleh Bojongloa Kaler dan Batununggal. Manajemen bencana banjir harus diperhatikan oleh pemerintah, 

karena FIC-nya adalah yang tertinggi. Kota Bandung bagian Selatan lebih rentan daripada bagian Utara. 

Kubis cina, daun bawang, kangkung, dan terong merupakan pertanian yang paling rentan di kota bandung. 

Strategi dan tindakan pengelolaan banjir yang harus dilakukan pemerintah dalam rencana jangka panjang 

adalah membangun kolam retensi, dan dalam rencana jangka pendek adalah pelebaran saluran sungai, 

peninggian tanggul, dan pemasangan biopori. Sistem keuangan yang bermanfaat haruslah berorientasi 

bisnis dengan solusi berbasis alam, mempertimbangkan teknologi dan keberlanjutan. Di masa mendatang, 

analisis biaya-manfaat yang terkait dengan biaya kerusakan akan lebih efektif untuk menentukan 

kecamatan mana yang lebih rentan. Untuk menentukan kesimpulan yang lebih tepat, regresi linier akan 

menjadi salah satu pilihan untuk dianalisis.

Kata kunci: Banjir, FIC, Indikator

ABSTRAK
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Bandung is the third most populous city in Indonesia with 2.5 million inhabitants with Bandung city as the 

rapid development growth also facing the increasing of natural hazards, particularly flood. Flooding is 
one example of land use change impact because of the conversion from wetlands to drylands that cause 

inundated area. This research aims to assess which sub-district in Bandung city is most vulnerable of flood 
disaster in the future, to develop flood management strategies and action for the study area, to develop 
implementation tools which include the finance and enforcement tools. The methodology was used an 
indicator approach with 7 indicators, namely flood protection index, green open space area (RTH), height 
above mean sea level (MSL), polluted river, population or density, hospital, and agriculture. Step-by step 

guiding model mapping which had 9 steps were used from natural hazards identification until information 
and communication technology (ICT) application. Assigned value was chosen with 0 as the low value, 0.5 

as the intermediate value, and 1 as the high value, then all of the assigned value per each indicator was 

sum up to calculate the factor importance coefficient (FIC). This research reveals Antapami as the most 
vulnerable sub-district in Bandung city, following by Bojongloa Kaler and Batununggal. Flood protection 

should be concerned by the government, since its FIC is the highest one. The Southern part of Bandung 

city is more vulnerable than the Northern part. Chinese cabbage, Scallion, Water spinach, and Eggplant 

is the most vulnerable agriculture in Bandung city. The flood management strategies and action that the 
government should do in long-term plan is build a retention pool, and in short-term plan is widening river 

channels, raising embankments, and biopore installation. Financial system that useful is business oriented 

with nature-based solution, which is enforcement tools that should be considered is technology and 

sustainability. In the future work, a cost-benefit analysis related with damage cost will be more effective to 
define which sub-district is more vulnerable. To define more precise the conclusion, regression linear will 
be an option to analyze.

Keywords: Flood, FIC, Indicator

ABSTRCT

1.	 Pendahuluan

Bandung adalah kota terpadat ketiga di 

Indonesia dengan 2,5 juta penduduk, merupakan 
ibu kota provinsi Jawa Barat dan pusat kegiatan 

bisnis dan ekonomi penting bagi Indonesia. Kota 

Bandung terletak di Cekungan Bandung, yang 
merupakan danau prasejarah sekitar 55.000 
tahun yang lalu. Bandung memiliki daerah aliran 

sungai terbesar di pulau Jawa dengan curah hujan 

tahunan mencapai 1.700 mm [1]. 

Kota Bandung sebagai kota yang berkembang 

pesat juga menghadapi peningkatan bencana 

alam, khususnya banjir. Banjir merupakan salah 
satu contoh dampak perubahan penggunaan lahan 

karena adanya konversi dari lahan basah menjadi 

lahan kering yang menyebabkan daerah tergenang 

[2]. Pertumbuhan ekonomi di Bandung mengalami 

peningkatan yang sangat ekstrem dalam 10 tahun 

terakhir [3], dengan produk domestik regional bruto 
dengan harga pasar saat ini dari tahun 2015-2019 
sekitar 76.000, dan juga di bidang manufaktur 
sekitar 54.000 [1], juga akan rentan secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap bahaya 

banjir.

Historis bencana banjir dan tanah longsor 

dari tahun 1990 hingga 2019 di Kota Bandung 

ditunjukkan oleh Tabel 1. Pada tahun 2010 dan 

2018, kasus banjir dan longsor terbanyak terjadi 
dalam kurun waktu sekitar 20 tahun dengan dampak 

tidak langsung (seperti kehilangan pekerjaan dan 
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berkurangnya keuntungan perusahaan) dan rumah 

tergenang banjir. Tren kematian dan korban luka 

menurun sejak tahun 2016 hingga 2019. Sejak 
tahun 2010, jumlah banjir dan tanah longsor 
semakin meningkat, sehingga hipotesis penelitian 
ini adalah akan semakin sering terjadi banjir dan 

longsor di masa mendatang, dengan dampak tidak 
langsung dan lebih lokal. Fenomena meteorologi 

juga dianalisis dalam tabel.

Masalah banjir di Kota Bandung disebabkan air 

di gorong-gorong meluap karena aliran air yang 

tersumbat akibat tumpukan sampah. Permasalahan 

sampah merupakan esensial bagi warga yang 

masih belum memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang bagaimana menjaga kebersihan dan 

penghijauan lingkungan. Pembangunan smart 

city berkelanjutan di Bandung sebagai kerjasama 

dengan Pemerintah Perancis, Peraturan Walikota 

Tabel 1. Bencana Banjir dan tanah longsor di Kota Bandung [4]

(Perwali) No. 1023/2016 tentang Green Building, 
dan pengembangan teknologi tol air juga menjadi 

isu utama di kota Bandung saat ini [5]. Kemungkinan 
bencana banjir akan semakin parah, maka strategi 
pengelolaan risiko banjir dan adaptasi perubahan 

iklim harus dianalisis dan diatur untuk mengurangi 

jumlah korban jiwa, harta benda, ekosistem, dan 
efek tidak langsung lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengelolaan risiko banjir terkait perubahan iklim 

yang memberikan informasi tentang kecamatan 

paling rentan di kota Bandung, strategi adaptasi 
bencana banjir, dan perangkat implementasi untuk 
bidang keuangan dan penegakan hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki 9 langkah model pemetaan 

yang diterapkan pada kota Bandung sebagai studi 

kasus. Identifikasi bencana alam sebagai langkah 
awal dan diakhiri dengan penerapan teknologi 
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informasi dan komunikasi (TIK). Adapun  langkah-

langkah model pemetaan sebagai berikut :

1. Mendelineasi batas kecamatan dan area 

penelitian: peta lokasi;

2. Mendelineasi batas daerah tangkapan air: peta 

Kota Bandung;

3. Identifikasi faktor-faktor (indikator) untuk 
dijadikan penaksiran resiko banjir;

4. Persiapan “inventory map” untuk setiap faktor 

yang menunjukkan tingkat keberagaman area 

penelitian;

5. Pembuatan “composite map” yang di-overlay 

dengan dua atau lebih inventory map;

6. Analisis “composite map” untuk membuat 

penaksiran resiko banjir;

7. Mengevaluasi resiko (probabilitas loss and 

damage) dan pemetaan risiko;

8. Perencanaan strategi dan aksi remediasi yang 

tepat: kerangka kerja holistic untuk restorasi 

ekologi mencakup masyarakat dan dunia usaha 

untuk generasi mendatang;

9. Pemantauan dengan penerapan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dan evaluasi 

secara periodik;

Tabel 2. Deskripsi Langkah-langkah Penelitian

1. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pemilihan Lokasi

  Kota Bandung terbagi menjadi 30 Kecamatan, 
yaitu bagian utara Kota Bandung adalah Andir, 
Cicendo, Sukajadi, Sukasari, Cidadap, Coblong, 
Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying 
Kaler, Cibeunying Kidul, Mandalajati, Ujungberung, 
dan Cibiru. Bagian selatan Kota Bandung adalah 

Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, 
Bojongloa Kidul, Astana Anyar, Regol, Lengkong, 
Batununggal, Kiaracondong, Antapani, Arcamanik, 
Cinambo, Panyileukan, Bandung Kidul, Buahbatu, 
Rancasari, dan Gedebage.

3.2 Karakteristik

Langkah-

langkah

Langkah-

langkah 

Pemetaan 

Model

Deskripsi

1.	Identifikasi 
bencana alam

Langkah ke-1 

dan ke-2

Kecamatan dipilih yang 

berpotensi terjadinya bencana 

banjir
2.	Identifikasi 

analisis 

peningkatan 

kerentanan

Langkah ke-3
Masyarakat, rumah, ekosistem, 
dan pertanian

3.	Penaksiran 

risiko dari 

bencana alam 

dan analisis 

peningkatan 

kerentanan

Langkah ke-4, 
ke-5, dan ke-6

Risiko tinggi, risiko menengah, 
dan risiko rendah

4.	Pengukuran
Langkah ke-7 

dan ke-8
Strategi dan aksi

5.	Teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

(TIK)

Langkah ke-9

Big data dan Artificial Intelligence 

untuk menghubungkan semua 

parameter

Gambar 1. Cekungan Bandung [1]

Kota Bandung memiliki 10 sungai yaitu sungai 

Cikapundung dengan panjang 28 km dengan debit 

rata-rata maksimum 250 m3/detik dan minimum 

12 m3/detik, sungai Cikapundung Kolot dengan 
panjang 10 km dengan debit rata-rata maksimum 

75 m3/detik dan minimum 4,5 m3/detik, sungai 
Cipamokolan dengan panjang 18 km dengan debit 

rata-rata maksimum 40 m3/detik dan minimum 

1,25 m3/detik, sungai Cidurian dengan panjang 20 
km dengan debit rata-rata maksimum 80 m3/detik 

dan minimum 1,25 m3/detik, sungai Ciparumpung 
dengan panjang 10 km dengan rata-rata debit 

maksimum 17 m3/detik dan minimum 0,2 m3/detik, 
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Sungai Cicadas dengan panjang 18 km dengan 

debit rata-rata maksimum 15 m3/detik dan minimum 

0,6 m3/detik, sungai Cihampelas dengan panjang 
8,5 km dengan debit rata-rata maksimum 15 m3/

detik dan minimum 0,7 m3/detik, sungai Cinambo 
dengan panjang 7,3 km dengan debit rata-rata 
maksimum 50 m3/detik dan minimum 0,5 m3/detik, 
sungai Citepus dengan panjang 6,5 km dengan 
debit rata-rata maksimum 38 m3/detik dan minimum 

0,1 m3/detik, dan Sungai Cibeureum dengan 
panjang 12 km dengan debit rata-rata maksimum 

250 m3/detik dan minimum 0,75 m3/detik. Gambar 

1 menunjukkan bahwa Kota Bandung terletak di 

sekitar cekungan dengan bagian utara dataran 

tinggi dan bagian selatan dataran rendah dengan 

bagian selatan menghubungkan sungai Citarum. 

3.3 Analisis Strength Weakness Opportunity 

Threat (SWOT)

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman (SWOT) dimulai dengan potensi 

kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, 
serta peluang dan ancaman sebagai faktor 

eksternal. Program yang dianalisis dari analisis 

SWOT memperhatikan antar sektor dengan 

aspek lain yang terkait dengan manajemen risiko 

banjir, integrasi program pengurangan risiko 
banjir hingga jaringan internet of things (IOT) dari 

tingkat lokal hingga nasional, mempertimbangkan 
prinsip-prinsip pertahanan pasif dalam semua 

pengambilan kebijakan. dan perencanaan, serta 
memprioritaskan keseimbangan antara orientasi 

responsif dan preventif.

Tabel 3. Parameter SWOT

3.4 Perencanaan Tata Guna Lahan

Internal 

(Kekuatan/

Strength)

Internal

(Kelemahan/

Weakness)

Eksternal

(Peluang/

Opportunity)

Eksternal

(Ancaman/

Threat)

Potensi 

pariwisata dan 

pusat seni di 

Indonesia

Kerusakan 

komunitas 

sosial 

ditambah 

tingginya 

tingkat 

migrasi ke 

kota

Investasi dari 

LSM, asosiasi 
swasta, 
dan negara 

lain (seperti 

Prancis dan 

Belanda)

Penerapan hukum dan 

peraturan yang buruk tentang 

penggunaan lahan

Lokasinya 

dekat dengan 

ibu kota

Sensitivitas 

tinggi 

terhadap 

erosi dan 

banjir saat 

curah hujan 

datang

Universitas 
dan Institusi 

Riset-Teknik

Kurangnya kesadaran 

masyarakat akan kebersihan 

sungai

Pengembangan 

“Smart City”

Perubahan 

pola dari 

penggunaan 

lahan alam 

menjadi 

penggunaan 

lahan untuk 

pemukiman

Kemungkinan 

penerapan 

teknologi 

tol air

Keamanan investasi yang tidak 

memadai untuk sektor swasta

Ketersediaan 

data berbasis 

sistem 

informasi 

geospasial 

(SIG)

Tingkat hasil 

sedimen 

yang tinggi di 

dalam sub-

DAS

Penerapan 

regulasi green 

building dari 

pemerintah

Metode pajak yang tidak tepat 

untuk pengelolaan limbah

Gambar 2. Peta guna lahan Kota Bandung 2011-

2030 [6]

Gambar 2 menunjukkan area komersil dan area 

perumahan di bagian Selatan-Barat Kota Bandung. 

Bagian utara dipertahankan untuk hutan lindung, 
sedangkan area industry terletak di bagian Selatan-

Timur Kota Bandung. 

3.5 Penaksiran Risiko Banjir

  Penelitian dalam hal penilaian risiko banjir 

ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu survei 
sosial dan pendekatan berbasis sains. Survei 

sosial disebarkan kepada 20 masyarakat lokal 

yang memerhatikan segi usia, jenis kelamin, 
pendapatan, dan pekerjaan terkait isu kesetaraan 
dalam menjaga validitas. Pendekatan berbasis 

sains digunakan dengan analisis peta inventarisasi 

per setiap indikator yang memiliki 7 indikator per 
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parameter. Tabel 4 menunjukkan hubungan antara 

metode dan langkah.

Tabel 4. Identifikasi metode dan langkah
Langkah

Survei 

Sosial
Pendekatan Berbasis Sains

1.	 Identifikasi bencana 
alam

√ √
2.	 Identifikasi analisis 

peningkatan 

kerentanan

√ √

3.	 Penaksiran risiko 

dari bencana 

alam dan analisis 

peningkatan 

kerentanan

√

4.	 Pengukuran √
5.	 Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK)

Untuk metode non struktural, Pemerintah 
Pusat Indonesia telah mencanangkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 sebagai isu strategis terkait 
efisiensi sistem peringatan dini dari 5 menit sebelum 
bencana terjadi menjadi 3 menit sebelum bencana. 

Selain itu, kebijakan penataan pembangunan 
ruang, zonasi bencana, dan standarisasi kualitas 
bangunan berbasis ketangguhan bencana.

3.6 Penggunaan Penaksiran Risiko Banjir untuk 

Perencanaan Kota Bandung

Semua nilai yang ditetapkan dan telah 

diukur dari penelitian terangkum dalam Tabel 

5. Nilai yang dijumlahkan dan digunakan untuk 
menghitung factor importance coeffience (FIC). 

Ada 7 indikator yang dievaluasi dari 30 kecamatan. 

Antapami merupakan kecamatan paling rentan 

di Kota Bandung diikuti oleh Bojongloa Kaler dan 

Batununggal.

Manajemen bencana banjir harus diperhatikan 

oleh pemerintah, karena FIC-nya adalah yang 
tertinggi. Kota Bandung bagian selatan lebih rentan 

daripada bagian utara.

Terkait dengan survei sosial, mereka semua 
percaya bahwa saat ini iklim sedang berubah dan 

banjir sebagai isu utama bencana, sehingga mereka 
sudah memahami tentang isu tersebut. Sebagian 

besar dari mereka sudah mengetahui tentang 

Cekungan Bandung. Selain itu, sebagian besar 
dari mereka merasa puas terhadap pemerintah 

atas penanggulangan bencana.

Untuk mengurangi risiko banjir tidak hanya 
berkaitan dengan struktur, tanggul, karakteristik 
bangunan dan daerah aliran sungai, tetapi 
juga dengan tindakan non-struktural, seperti: 
perencanaan penggunaan lahan, sistem peringatan 
dini dan evakuasi. Pemerintah Kota Bandung 

mencanangkan Peraturan Walikota Bandung 

No. 1023/2016 tentang Bangunan Hijau untuk 
mengurangi konsumsi energi, emisi CO2, dan 
konsumsi air dari gedung, sekaligus sebagai kota 
pertama di Indonesia yang menetapkan kebijakan 

bangunan hijau.

Tabel 5. Rangkuman pengukuran indikator

Gambar 3. Instalasi Biopori [7]



35Vol 4 No 4 2021 ISSN 2684-7299

Strategi dan tindakan manajemen bencana 

banjir yang harus dilakukan pemerintah dalam 

rencana jangka panjang adalah membangun kolam 

retensi, dan dalam rencana jangka pendek adalah 
pelebaran saluran sungai, peninggian tanggul, dan 
pemasangan biopori.

Analisis keuangan harus dilakukan sebelum 

peluncuran bisnis dalam rangka mencegah proyek 

terhenti di tengah jalan karena masalah pendanaan. 

Proses evaluasi dan umpan balik secara teratur perlu 

dilakukan. Dukungan dari kebijakan pemerintah 

sangat penting untuk keberhasilan implementasi 

jangka panjang, terutama proyek pengurangan 
risiko banjir. Pemberian subsidi untuk mendukung 

investasi dan inovasi swasta perlu diperhatikan 

pemerintah. Dukungan kebijakan membutuhkan 

konsensus, tidak hanya di antara para pembuat 
kebijakan tetapi juga para pemangku kepentingan 

lainnya, termasuk warga negara yang membayar 
pajak.

Sektor teknologi juga perlu diperhatikan. 

Keberhasilan pengurangan risiko banjir 

memerlukan kompetensi profesional untuk 

mengenali tujuan proyek dan meninjau teknologi 

yang berlaku secara akurat. Pemberian pelatihan 

dan konsultasi berkelanjutan kepada para ahli, 
bersama dengan perkembangan teknologi, harus 
diikuti oleh personel terkait. Keterbukaan terhadap 

pengembangan dan pengenalan teknologi baru 

dapat meningkatkan efisiensi proyek. Upaya ini 
dilakukan untuk memperkenalkan pendekatan yang 

sesuai untuk wilayah sasaran dengan menerapkan, 
memverifikasi, dan mempelajari berbagai kasus 
percontohan. 

Isu keberlanjutan juga penting yang harus 

diupayakan dalam ruang lingkup pengelolaan 

sumber daya air terintegrasi dan pembangunan 

berkelanjutan. Metode yang digunakan dikolaborasi 

dan diadopsi dengan teknologi yang memadai 

antara berbagai informasi, komunikasi, dan 
teknologi (TIK) untuk

mendapatkan hasil yang cepat. Fungsi TIK 

adalah pemantauan 24 jam, berbagi informasi dan 
analisis secara  real-time, pengendalian di mana-
mana, serta umpan balik dan perbaikan secara 
cepat.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan penaksiran 

dalam skala perkotaan, penelitian ini menghasilkan  
kesimpulan, yaitu Antapani merupakan kecamatan 
paling rentan di Kota Bandung di masa mendatang. 

Manajemen bencana banjir dan sistem peringatan 

dini banjir merupakan masalah utama yang harus 

diperhatikan. Kubis Cina, Daun Bawang, Kangkung, 
dan Terong merupakan salah satu komoditas 

pertanian yang paling rentan di Kota Bandung.

Strategi dan tindakan manajemen bencana 

banjir yang harus dilakukan pemerintah dalam 

rencana jangka panjang adalah membangun kolam 

retensi, dan dalam rencana jangka pendek adalah 
pelebaran saluran sungai, peninggian tanggul, dan 
pemasangan biopori.

Gambar 4. Peta penaksiran risiko banjir 

Sistem keuangan yang bermanfaat haruslah 

berorientasi bisnis dengan solusi berbasis 

alam. Perangkat penegakan hukum yang harus 

diperhatikan adalah berkaitan dengan teknologi 

dan keberlanjutan.
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4.2 Saran

Pemerintah harus meningkatkan pembangunan 

kapasitas kelembagaan (sumber daya manusia dan 

pemerintahan) untuk mempersiapkan komunikasi 

dan kerjasama antar lembaga agar bekerja secara 

efektif dan efisien guna menilai risiko banjir dan 
untuk mengatur pengurangan risiko banjir secara 

lintas sektoral, khususnya untuk kerusakan 
akibat bencana banjir di Kota Bandung untuk 

menyelaraskan keputusan suatu tindakan.

Penguatan kapasitas teknologi dan sistem 

pendukungnya, yang dapat diartikan sebagai 
kemampuan untuk menemukan dan menggunakan 

teknologi dalam mempertahankan dan mencapai 

keunggulan kompetitif, adalah penggunaan 
sumber daya teknis perusahaan dan semua fungsi 

teknisnya untuk meningkatkan dan memodernisasi 

produktivitas dan kinerja perusahaan untuk 

responsif dampak perubahan iklim dalam bencana 

banjir. Sistem yang inovatif dan teknologi yang 

lebih bersih akan diorientasikan untuk mengurangi 

dampak buruk bagi lingkungan dengan metode 

manajemen yang baik dengan mempertimbangkan 

Infrastruktur Biru-Hijau (BGI).

Terakhir, analisis biaya-manfaat yang terkait 
dengan biaya kerusakan akan lebih efektif untuk 

menentukan kecamatan mana yang lebih rentan. 

Untuk menentukan kesimpulan yang lebih tepat, 
regresi linier menjadi salah satu metode yang tepat 

untuk dianalisis.
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