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“Menuju WBBM”

Memasuki pertengahan Tahun 2021 Buletin Met 

Aero kembali hadir dengan beragam informasi.

Edisi kali ini diawali dengan analisis profil cuaca 
bulan Juni, Aerodrome Climatological Summary 

(ACS), dan tentu saja prakiraan cuaca pada bulan 
Juli. Pada rubrik Aerocom, Pembaca akan menikmati 
sajian kami “Hujan Bulan Juni, benarkah setabah 

itu?”. Selanjutnya pada rubrik Aerotech kami akan 
mengulas mengenai Network Attached Storage. 

Tak ingin tertinggal, rubrik Aeronews menghadirkan 

perjalanan Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-

Hatta menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) dan juga transformasi sistem 

pelayanan data. Semoga usaha Stasiun Meteorologi 

Kelas I Soekarno-Hatta dalam mendapatkan 

predikat WBBM berbuah hasil yang memuaskan. 

Demikian cuplikan isi Buletin Met Aero kali ini. Semoga 
informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi 

para Pembaca setia. Tetap semangat dan patuhi 
protokol kesehatan demi memutus rantai pandemi 

C-19.  

Stay Healthy !



ii

DAFTAR ISI

PRAKIRAAN CUACA BULAN JULI 2021

Bulan Juni menjadi salah satu peralihan kondisi angin 

yang sebelumnya didominasi...............................[3]

AERONEWS

AEROTECH

Di era digital seperti saat ini, berbagai kegiatan 

dilakukan secara.................................................[15]

Salah satu langkah mendukung terciptanya sistem 
penyelenggaraan...............................................[18]

“Sudah masuk bulannya musim kemarau tapi kok 

masih hujan ya?”................................................. [9]

18

13

PROFIL PARAMETER CUACA BULAN JUNI 2021 DAN 

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN JULI 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

AEROWATCH 3

AEROSEARCH

AEROCOM

21

ANALISIS ATMOSFER SAAT HUJAN ES DAN ANGIN KENCANG

(STUDI KASUS TANGGAL 1 JULI 2021)

15
Fenomena angin kencang terjadi di wilayah Bandar 
Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada tanggal 

01 Juli 2021 dengan durasi................................[21]

HUJAN BULAN JUNI, BENARKAH SETABAH ITU?

Mungkin beberapa dari kita teringat dengan puisi 

puitis karya.........................................................[13]

NAS

Semarang (08-10/06) Tahun lalu Stasiun Meteorologi 

Kelas I Soekarno-Hatta......................................[20]

TRANSFORMASI SISTEM PELAYANAN DATA MENUJU WBBM

PERJALANAN STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA 
BERPROSES MENUJU PREDIKAT WBBM

20



3Vol 4 No 6 2021 ISSN 2684-7299

PROFIL CUACA BULAN JUNI 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN JULI

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
ulan Juni menjadi salah satu peralihan 

kondisi angin yang sebelumnya 

didominasi angin baratan (monsun 

Asia) menjadi angin timuran (monsun 

Australia). Hal ini terlihat dari profil angin yang 
terjadi dimana terdapat variasi angin baratan 

yang melemah dan angin timuran yang mulai 

menguat. Jumlah curah hujan pada bulan Juni 
2021 tercatat sebesar 50,3 mm. Pada edisi kali 
ini seperti umumnya akan disajikan data profil 
parameter cuaca yang lain pada bulan Juni dan 
akan diberikan informasi Aerodrome Climatological 

Summary bulan Juli sebagai pedoman dalam 

kegiatan transportasi penerbangan.

PROFIL CUACA BULAN JUNI 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Informasi profil arah dan kecepatan angin 
bulan Juni 2021 disajikan dalam bentuk windrose 

yang di-overlay dengan denah landasan Bandara 

Soekarno-Hatta. Kondisi angin bervariasi dimana 

arah baratan dan timuran masih silih berganti terjadi. 

Namun angin baratan yang berhembus dominan 

dalam kecepatan rendah sedangkan angin timuran 
sudah mulai menguat. Profil angin bulan Juni 
2021 menunjukkan angin bervariasi didominasi 

dari arah Selatan-Barat Daya diiringi arah Timur-

Timur laut. Kecepatan angin rata-rata pada bulan 

ini juga bervariasi dari kecepatan  terendah 
hingga 22 knot. Berdasarkan data bulan Juni juga 

menunjukkan adanya angin yang berhembus tegak 

lurus landasan (crosswind) sebanyak 15%. Berikut 

profil arah dan kecepatan angin bulan Juni 2021.  

2.  VISIBILITY

Informasi profil visibility (jarak pandang) harian 

bulan Juni 2021 menunjukkan nilai dalam kondisi 

baik pada siang hingga sore hari dan menurun 

pada malam hingga pagi hari di setiap harinya. Nilai 

visibility yang rendah disebabkan adanya udara 

kabur (mist atau haze) yang terjadi pada malam 

hingga pagi hari. Profil visibility harian menunjukkan 

nilai rata-rata visibility bulan Juni sebesar 6,4 km. 

Nilai visibility maksimum mencapai 10 km seperti 
pada umumnya. Sedangkan nilai visibility minimum 

mencapai 3 km yang terjadi pada dini hari. Kondisi 

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juni 2021
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visibility menjadi komponen penting dalam kegiatan 

take-off dan landing yang dapat menjadi dasar 

untuk aktivitas kegiatan transportasi penerbangan 

tersebut. Berikut gambar diatas adalah profil 
visibility bulan Juni 2021.

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Juni 2021 di Bandara 
Soekarno-Hatta menunjukkan kondisi bulan Juni 

sudah memasuki periode musim kemarau. Jumlah 

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Juni 2021 
menunjukkan nilai rata-rata temperatur udara 

sebesar 27,5 °C. Nilai temperatur udara pada 

bulan Juni mengalami selisih yang cukup besar 
antara nilai maksimum dengan nilai minimum 

dikarenakan temperatur yang cukup tinggi pada 
siang hari dan menjadi cukup rendah pada dini 
hari. Hal ini menunjukkan ciri-ciri dominasi angin 
timuran, dimana udara kering yang dominan 

menyebabkan sedikitnya pertumbuhan awan yang 

terjadi sehingga kondisi siang hari dapat begitu 

panas sedangkan malam hingga dini hari menjadi 

dingin. Nilai temperatur udara minimum pada bulan 

Juni 2021 adalah 21,4 °C yang terjadi pada tanggal 

13 Juni 2021, sedangkan nilai temperatur udara 

maksimum pada bulan ini sebesar 33,5 °C yang 

terjadi pada tanggal 12 Juni 2021. Berikut adalah 

profil temperatur udara bulan Juni 2021.

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Juni 2021

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan Juni 2021

curah hujan pada bulan Juni tercatat mengalami 
penurunan signifikan dengan total hujan terukur 
selama sebulan adalah 50.3 mm. Jumlah hari 

hujan pada bulan Juni 2021 adalah sebanyak 

11 hari. Adapun distribusi jumlah curah hujan  
menunjukkan pada dasarian I sebesar 9,7 mm. 

Selanjutnya mengalami kenaikan pada dasarian 

II yang tercatat sebesar 11,4 mm dan mengalami 
kenaikan kembali pada dasarian III menjadi 29,2 

mm. Berikut adalah profil curah hujan bulan Juni 
2021.  

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan Juni

5. TEKANAN UDARA

Tekanan udara menjadi salah satu  komponen 

penting dalam kegiatan transportasi penerbangan. 

Untuk itu dibutuhkan pelaporan yang akurat pada 

nilai tekanan udara ini karena akan mempengaruhi 

terlebih dalam aktivitas take-off dan landing. Profil 
tekanan udara (QFE) bulan Juni 2021 menunjukkan 

nilai rata-rata tekanan udara pada bulan ini adalah 

1009,4 mb. Nilai tekanan udara minimum tercatat 
pada bulan Juni sebesar 1004,8 mb yang terjadi 

pada tanggal 10 Juni 2021. Nilai tekanan udara 

maksimum bulan ini mencapai 1013,4 mb yang 
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terjadi pada tanggal 19 Juni 2021. Berikut adalah 

profil tekanan udara bulan Juni 2021. 

6.  KELEMBAPAN UDARA

Nilai kelembapan udara menunjukkan seberapa 

jenuh kondisi udara yang berada di suatu 

wilayah. Profil kelembapan udara bulan Juni 2021 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 

sebesar 82%. Nilai kelembapan udara maksimum 

sebesar 97% sedangkan kelembapan udara 

minimum sebesar 55%. Kondisi kelembapan udara 

bulan Juni ini banyak dipengaruhi oleh adanya 

udara kabur baik yang bersifat kering maupun 

basah di wilayah Bandara Soekarno-Hatta sehingga 

nilai kelembapan udara menjadi bervariasi. Berikut 

adalah profil kelembapan udara bulan Juni 2021.

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI    

PENERBANGAN

Gambar Grafik Tekanan Udara Bulan Juni 2021

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Juni 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 HZ HZ HZ -

2 - - - HZ -

3 HZ - - -RA 0,5

4 TS -TSRA - HZ 0,2

5 HZ - RA BR 9,0

6 HZ - HZ BR -

7 - - - HZ -

8 HZ - - - -

9 HZ - HZ HZ -

10 HZ - HZ HZ -

11 HZ - HZ HZ -

12 - - - HZ 15,2

13 - TSRA HZ TTU

14 HZ - - HZ -

15 HZ - HZ HZ -

16 - - - HZ -

17 HZ -RA HZ -RA 0,2

18 HZ -RA -RA BR 1,2

19 HZ -TSRA HZ BR 6,0

20 HZ HZ HZ BR -
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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 di atas adalah ringkasan 

kondisi cuaca yang mempengaruhi penerbangan di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 

bulan Juni 2021. Dari tabel kondisi cuaca di atas 
menunjukkan keadaan cuaca yang mendominasi 
adalah udara kabur baik haze maupun mist dengan 

beberapa kali terjadi hujan. Jumlah hari hujan pada 

bulan Juni sebanyak 11 hari hujan. Hal ini berkaitan 

dengan mulai aktifnya monsun Australia yang 

melewati wilayah Indonesia sehingga jumlah curah 
hujan akan mengalami penurunan.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

JULI

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

arah dan kecepatan angin bulan Juli selama 
10 tahun (2011 – 2020) menyajikan data dalam 

bentuk windrose. Data ACS ini dapat dijadikan 

acuan untuk kegiatan take-off dan landing selama 

bulan Juli 2021. ACS arah dan kecepatan angin 
menunjukkan pada bulan Juli angin dominan 

bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan 

kecepatan bervariasi dari nilai paling rendah 

hingga mencapai 21 knot. Monsun Australia yang 

mulai aktif dan mendominasi di wilayah Indonesia 

membuat pada bulan Juli arah angin didominasi 

angin timuran. Potensi angin dari arah timuran yang 

bertiup cukup kencang hampir di sepanjang hari 
perlu diwaspadai oleh user untuk mengantisipasi 

tailwind pada pendaratan melalui runway 25 baik 

25R , 25L , maupun 24. Potensi terjadinya angin 

tegak lurus landasan (crosswind) berdasarkan data 

10 tahun terakhir sebesar 12%. Berikut di atas ACS 

arah dan kecepatan angin bulan Juli periode 10 
tahun terakhir.

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandarg mendatar 

yang dapat menggambarkan kondisi kejenuhan 

udara di permukaan. Visibility sendiri menjadi salah 

satu komponen penting dalam kegiatan take-off 
dan landing. Aerodrome Climatological Summary 

(ACS) visibility pada bulan Juli selama 10 tahun 

terakhir (2011 – 2020) memberikan gambaran 

21 HZ -TSRA BR BR 4,0

22 - TSRA BR BR 21,8

23 - - HZ BR -

24 HZ TS HZ BR -

25 HZ - HZ BR -

26 HZ - - BR -

27 - - - BR -

28 HZ TS -RA BR 0,1

29 HZ TS HZ BR -

30 HZ -TSRA HZ BR 6,0

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juli Periode 2011-
2020
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keadaan visibility pada bulan Juli 2021, ditunjukkan 

dengan kondisi visibility dominan berada pada 

kisaran 5000-8000 meter. Adapun visibility di 

kisaran 1500-3000 meter terjadi sebanyak 1,2%. 

Nilai visibility rata-rata pada bulan Juli sebesar 7,3 

km dengan nilai maksimum di atas 10 km dan nilai 

visibility minimum mencapai 2,5 km. Berikut ACS 
visibility bulan Juli periode 10 tahun terakhir

3.    TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara disajikan untuk memberi 

gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 

Juli 2021 dari data 10 tahun terakhir di Bandara 

Soekarno-Hatta. Temperatur udara pada bulan 

Juli didominasi pada kisaran nilai 25 °C hingga 30 

°C yang mencapai 54%. Sedangkan nilai 20 °C 
hingga 25 °C memiliki persentase 21,5% dan nilai 

30 °C hingga 35 °C memiliki persentase sebesar 

24,5%. Untuk nilai temperatur kisaran 30°C hingga 

35°C terjadi pada siang hari dengan persentase 

terbesar terjadi pada jam 06 UTC.. Posisi matahari 

berdasarkan gerak semu matahari saat bulan Juli 

berada di wilayah Belahan Bumi Utara (BU), hal ini 

sangat berpengaruh terhadap kondisi temperatur 

udara di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Berikut 

ACS temperatur udara bulan Juli periode 10 tahun 

terakhir. [rozi, dila] 

Gambar ACS Visibility Bulan Juli Tahun 2011-2020

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Juli Tahun 2011-2020
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PRAKIRA AN CUACA BULAN JULI 2021

S
udah masuk bulannya musim kemarau 

tapi kok masih hujan ya? Mungkin 

pertanyaan ini sering Pembaca dengar 
belakangkan ini, atau apakah Pembaca 

juga melontarkan kalimat pertanyaan tersebut? 

Pada tahun ini Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian 
besar wilayah Indonesia akan memasuki musim 

kemarau pada dasarian dua Bulan Juni. Namun 

kenyataannya hingga dasarian tiga Bulan Juni 

hujan masih mengguyur deras di beberapa wilayah 

Indonesia, termasuk kawasan Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta. Perlu Pembaca 
ketahui, bahwa posisi 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 fenomena 

dinamika atmosfer dan laut. Sehingga dalam 

memprakirakan cuaca dalam kurun waktu sebulan 
dibutuhkan analisis terhadap kondisi parameter 

faktor global. Lantas bagaimanakah prakiraan 

cuaca untuk bulan Juli 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. 

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Juli 2021
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Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD

(Sumber : BOM Australia)

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. 

Berdasarkan pemantauan kondisi IOD diatas 

dapat dilihat keseluruhan hasil perhitungan Model 

Internasional Numerical Weather Prediction 

(NWP) menunjukkan prakiraan IOD untuk Bulan 

Juli 2021 berada pada fase negatif, kecuali 
Model NWP Meteo yang berada fase netral. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pada pada Bulan Juli 

2021 adanya kontribusi yang cukup signifikan 
terhadap pembentukan awan-awan konvektif di 

sekitar wilayah Indonesia.

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. 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Juli 2021

(Sumber : BOM Australia)

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 permukaan laut 

rata-ratanya.
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Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir

(Sumber : BOM Australia)

Pada gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 

3.4 Bulan Juli 2021 hasil dari perhitungan Model 

Internasional NWP dapat dilihat bahwa hampir 

keseluruhan model memprakirakan Indeks NINO 

3.4 berada pada fase netral.

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 Juli 2021 nilai SOI menunjukkan 

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

penaikan nilai dari bulan sebelumnya yaitu +2.6 

yang berada di fase netral.

Keadaan Suhu Muka Laut

Nilai positif pada anomali suhu muka laut (SML) 

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. Terlihat pada gambar prakiraan anomali 

suhu muka laut bulan Juli 2021 diatas wilayah 

Pulau Jawa bernilai lebih hangat yang berkisar 

antara +1,2 °C s/d +2.0 °C. Menghangatnya SML 

berkontribusi dalam peningkatan uap air.

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 



12 Vol 4 No 6 2021ISSN 2684-7299

apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 

Gambar Diagram Fase MJO, analisis pada tanggal 

30 Juni 2021 menunjukkan MJO berada di kuadran 

2 (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 

Juli 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 
halangan di atmosfer yang diasosiasikan dengan 

Gambar Diagram Fase MJO

(Sumber : BOM Australia)

banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat. 

Sebaliknya, warna coklat pada citra anomali OLR 
menunjukkan nilai positif dan mengindentifikasikan 

Gambar OLR Total dan Anomali OLR

(Sumber : BOM Australia)

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. 

Kesimpulan

Berdasarkan Gambar Diagram Fase MJO di 

awal bulan Juli yang tidak aktif serta Citra Anomali 

OLR bernilai positif yang 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 di Indonesia termasuk kawasan 

Bandar Udara Soekarno-Hatta. Namun melihat nilai 

IOD yang negatif dan didukung dengan hangatnya 

SML merupakan kondisi yang mendukung adanya 

peningkatan uap air. Sehingga diprakirakan 

pada Bulan Juli masih akan terjadi hujan dengan 

intensitas ringan hingga sedang dengan durasi 

singkat di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta 

dan sekitarnya. [finkan]
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H U J A N  B U L A N  J U N I , 
B E N A R K A H  S ETA B A H  I T U ?

M
ungkin beberapa dari kita teringat 

dengan puisi puitis karya sastrawan 

Indonesia Sapardi Djoko Damono 

yang berjudul Hujan Bulan Juni. 

Dalam puisinya beliau mengatakan bahwa “tak ada 

yang lebih tabah dari hujan bulan Juni” yang dapat 

diartikan hujan paling sedikit di bulan Juni dimana 

beberapa daerah secara musim telah memasuki 
musim kemarau. Lalu apakah bulan Juni tahun ini 

setabah itu? Meskipun beberapa kali kita masih 

menemukan hujan turun di bulan Juni. Apa yang 

menyebabkan hujan ini dapat terjadi di musim 

kemarau tahun ini?

Anomali Suhu Muka Laut

Seorang pakar dari BMKG, Dr. Siswanto 

menyebutkan bahwa memanasnya suhu muka 

laut dan siklus gelombang atmosfer Madden Julian 

Oscilation (MJO) mendukung peningkatan curah 
hujan yang terjadi pada musim kemarau tahun ini. 

Selain itu Indeks Dipole Mode memperlihatkan nilai 

negatif yang mendukung pertumbuhan awan di 

wilayah Indonesia bagian barat. Data curah hujan 
memperlihatkan hujan intensitas sedang hingga 

lebat tanggal 21 Juni 2021 terjadi dibeberapa kota 

di Indonesia antara lain Tangerang, Tangerang 

Selatan, Bogor, dan Semarang.

Gambar Anomali Suhu Muka Laut Dasarian II Juni 2021
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Madden Julian Oscillation (MJO)

MJO merupakan aktivitas intra seasonal yang 

terjadi di wilayah tropis. MJO dapat dikenali 

dengan adanya pergerakan aktivitas konveksi yang 

bergerak ke arah timur dari Samudera Hindia ke 

Samudera Pasifik. MJO sendiri berosilasi setiap 30 
hingga 40 hari. MJO umumnya ditampilkan dengan 

diagram fase MJO yang terdiri dari fase 1 hingga 

8. Pada dasarian II, MJO terpantau berada pada 

fase II. Fase II MJO ini termasuk dalam fase basah 

MJO yang mempengaruhi hujan di wilayah Barat 

Indonesia.

Gambar Fase MJO 

(Sumber BOM Austrailia)

Gambar Indeks Dipole Mode

(Sumber : BOM Australia)

Dipole Mode

Indeks Dipole Mode didapat dari perbedaan 

suhu permukan laut antara Samudera Hindia 

bagian barat dan Samudera Hindia bagian timur. 

Perbedaan suhu muka laut ini dapat memicu 
perpindahan uap air. Pada dasarian II terpantau 

nilai Indeks Dipole Mode bernilai -0,68. Nilai Indeks 

Dipole Mode yang bernilai negatif menunjukkan 

suhu muka laut di barat Sumatera lebih hangat 

daripada di timur Afrika. Anomali suhu muka laut 

tersebut dapat memicu perpindahan uap air dari 
Samudera Hindia bagian barat (timur afrika) menuju 

timur (barat Sumatera). Uap air menjadi komponen 

penting dalam pembentukan awan hujan. 

Pada musim kemarau masih berpotensi terjadi 

hujan, namun dengan intensitas yang berkurang. 

BMKG menetapkan musim kemarau ditandai 

dengan jumlah curah hujan dalam satu dasarian 
(10 hari) kurang dari 50 mm dan diikuti oleh dua 

dasarian berikutnya. Data curah hujan di Stasiun 
Meteorologi Soekarno Hatta menunjukkan jumlah 

curah hujan pada dasarian I sebesar 9.6 mm, 
dasarian II 11.4 mm, dan dasarian III sebesar 29.2 

mm. [eria] 
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NAS

D
i era digital seperti saat ini, berbagai 

kegiatan dilakukan secara digital. 
Mulai dari kegiatan penjualan 

hingga pelayanan publik semuanya 

melibatkan pertukaran dan penyimpanan data. 

Maka tak heran jika saat ini data menjadi suatu aset 

sangat berharga yang harus dapat diakses dengan 

mudah dan tentunya terjamin keamanannya.

Seiring berkembangnya teknologi, akhirnya 

bermunculan berbagai teknologi yang membantu 
kegiatan kita, salah satunya adalah penyimpanan 

data. Bagi perusahaan atau individu yang usahanya 

bergerak di bidang digital maupun menggunakan 

pelayanan digital, penyimpanan data menjadi hal 

yang sangat penting dalam pelayanan kepada 

pelanggan. Untuk itulah dibutuhkan sebuah 

piranti penyimpanan data yang dikhususkan untuk 

melayani kebutuhan backup dan share data. 

Piranti penyimpanan sendiri dari masa ke masa 

mengalami perkembangan mulai dari teknologi 

penyimpanan kertas yang disebut punch card 

sampai dengan teknologi flash memory. Hal ini 

pula sejalan dengan era cloud computing, dimana 

penyimpanan dilakukan melalui internet sehingga 

memudahkan dalam mengakses data yang telah 

kita simpan.

Saat ini kita bisa memiliki dan membangun 

sendiri perangkat dan sistem penyimpanan data 

berbasis jaringan. Sehingga memudahkan kita 

untuk mengakses data, dimana dan kapan saja 

selama terkoneksi dengan internet. 

Network Attached Storage (NAS) adalah 

piranti yang dibutuhkan untuk membangun sistem 

penyimpanan data berbasis jaringan. Piranti ini 

memiliki sistem operasi yang dikhususkan untuk 

melayani kebutuhan backup dan share data. NAS 

dapat diakses langsung melalui jaringan dengan 

protokol seperti TCP/IP. NAS ini dilengkapi dengan 

tempat penyimpanan berupa hardisk yang bersifat 

fleksibel dan terukur. Ini artinya piranti ini dapat 
ditambah kapasitas penyimpanannya dengan 

menambahkan media penyimpanan. Selain itu 

piranti ini memiliki perangkat lunak sendiri untuk 

pengelolaan dan bertugas untuk menyimpan serta 

berbagi file dalam sebuah jaringan.
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Dari diagram pemasangan NAS dapat dilihat 

bahwa NAS mampu memberikan layanan berbagi 

data di berbagai perangkat yang terhubung dengan 

intranet dan internet. Di dalam NAS sendiri terdapat 

sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur IP 

address, pembagian ruang, manajemen akses dan 

keamanan. Sehingga NAS terdiri dari hardware 

dan software. Mirip sebuah komputer namun 

dikhususkan untuk mengelola penyimpanan. Lalu 

apakah kita bisa membuat NAS dari komputer?.

Jawabannya bisa. Kita tinggal pilih hardisk 

yang mendukung dan menginstal dalam komputer 

tersebut sistem operasi khusus untuk NAS, 

semisal FreeNAS, CryptoNAS, OpenFiler, NASLite 

– M2, NanoNAS. Namun sekarang kita dapat 

langsung membeli yang sudah embeded software 

dan perangkat kerasnya merupakan satu paket, 

sehingga menjadi lebih praktis. 

Berikut ini beberapa keuntungan menggunakan 

NAS:

Gambar diagram pemasangan NAS

1. Mengakses data jauh lebih mudah dan 

cepat

Proses akses data akan jauh lebih mudah dan 

cepat karena perangkat terhubung ke jaringan. 
Sehingga memungkinkan mengakses data dari 

manapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat 

apapun.

2. Minim biaya dan mudah dalam 

perawatannya

NAS tidak memerlukan pemeliharaan khusus 

karena kita akan selalu mendapatkan upgrade 

sistem operasi, antivirus, software pendukung 

lainnya secara kontinyu dan tanpa bayar sedikitpun 
alias gratis. Tentunya hal ini akan meminimalisir 

biaya pemeliharaan.

3. Memiliki software yang open source

Dengan menggunakan NAS, Anda tak harus 

lagi menginstal software yang disediakan pihak 
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ketiga. Pasalnya, software ini sudah terinstal 

dengan otomatis di dalam perangkat. Jadi, NAS 

bisa dibilang sebagai sistem penyimpanan data 

berbasis jaringan yang memang cukup lengkap.

4. Cocok untuk semua format data

Perangkat NAS tak hanya digunakan untuk 

menyimpan data kerja dengan format word, 

powerpoint atapun aplikasi yang berbasis arsip 

lainnya. Akan tetapi, NAS juga bisa dijadikan 

sarana untuk menyimpan data kerja dengan format 

video, audio, gambar maupun format data lainnya. 

5. Proses backup data yang aman

Backup data pada NAS sangatlah mudah, 

karena NAS memberikan fleksibilitas dalam 
sistem penyimpanan dari RAID 0 hingga RAID 10, 

sehingga data dapat terproteksi dari kemungkinan 

kerusakan media penyimpanan.

6. Sebagai tambahan storage

Salah satu alasan orang-orang memakai NAS 

adalah bisa menambah storage ke komputer 

masing-masing. NAS mampu mengadopsi metode 

cloud yang memungkinkan menambah storage 

berbasis cloud.

7. Jaringan cloud namun privat

Teknologi cloud memang terasa nyaman untuk 

kita. Namun terkadang kita sering mengalami 

ketakutan jika dokumen kita bisa diakses orang lain. 

Namun NAS mampu menjawab kekhawatiran itu 

semua. NAS memungkinkan dokumen kita terhindar 

dari akses orang yang tidak berkepentingan.

Dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan 

tadi, tentunya tidaklah rugi jika kita memiliki NAS 

sebagai media penyimpanan kita. [mzbint]
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PERJALANAN STASIUN METEOROLOGI 

SOEKARNO HATTA BERPROSES

MENUJU PREDIKAT WBBM

S
alah satu langkah mendukung 

terciptanya sistem penyelenggaraan 
pemerintah yang baik, efektif, 

dan efesien antara lain dengan 

menerapkan reformasi birokrasi. Namun beberapa 

masalah timbul sejalan dengan upaya penerapan 

reformasi birokrasi yaitu penyelahgunaan 

wewenang, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

dan lemahnya pengawasan. Hal ini terbukti dari 

masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

berdasarkan survei Transparansi Internasional 

dengan nilai kisaran angka 2 (dua) antara 

tahun 2004 hingga 2007. Pemerintah berupaya 

mewujudkan akuntabilitas organisasi, bebas KKN, 

dan pemerintahan yang bersih dengan membangun 

Zona Integritas (ZI). 

Pembangunan ZI pada setiap unit kerja 

pemerintah dimaksudkan agar unit kerja berperan 

sebagai role model yang bebas korupsi, bebas 

pungutan liar dengan pelayanan yang cepat 
dan prima. Penerapan ZI dilingkungan kantor 

didasarkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 

52 tahun 2014. ZI nantinya akan menjadi pondasi 

setiap unit untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM). Salah satu unit pelaksana BMKG yang 

telah menerapkan ZI adalah Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta. 

Setelah beberapa periode menerapkan ZI, 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta mendapat 

predikat WBK pada Desember 2020. Penghargaan 

yang diberikan langsung oleh Menteri PAN-RB ini 

disyaratkan untuk unit kerja atau kawasan yang 

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen 

SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan 

akuntabilitas kinerja. Selain itu, Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta telah terdapat keterpaduan atau 

integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) dengan 

skor lebih dari 6,5. Predikat WBK merupakan hal 

yang baik bagi suatu unit kerja karena unit kerja 

dapat dijadikan syarat untuk melanjutkan meraih 

predikat WBBM. 

Pembenahan dan inovasi dalam layanan terus 

dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

di tahun 2021. Penguatan pada inovasi layanan 

dibutuhkan agar stakeholder dan konsumen 

terlayani dengan prima sehingga mendapatkan 

data informasi cuaca penerbangan yang valid. 

Gambar rapat koordinasi internal menuju predikat WBBM
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Data informasi cuaca untuk penerbangan 
merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan 

penerbangan untuk mendukung keselamatan 

dan keefektifan kegiatan penerbangan. Pandemi 

COVID-19 menjadikan tantangan tersendiri bagi 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta untuk tetap 

dapat memberikan layanan prima dengan tetap 

melaksanakan protokol kesehatan.

Konsistensi penerapan budaya kerja oleh 

pegawai Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta

yang berasaskan Profesionalitas, Efektivitas, 

Terpercaya, Integritas, dan Responsif atau yang 
disingkat PETIR untuk membangun suasana kerja 

yang baik dan layanan yang bersih bebas pungutan 

liar. Oleh karena itu, Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta berkomitmen untuk melaksanakan reformasi 

birokrasi menuju predikat WBBM. Semangat 

perubahan ini semoga mendapatkan kemudahan 

dan dukungan dari stakeholder, konsumen, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. [aldo]

Gambar penandatanganan komitmen membangun Zona Integritas

Gambar melayani stakeholder dengan prima
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TRANSFORMASI SISTEM 

PELAYANAN DATA MENUJU WBBM

S
emarang (08-10/06) Tahun lalu Stasiun 

Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 

(Stamet Soetta) telah meraih predikat 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 

Peningkatan kualitas terus digencarkan dengan 
usaha selanjutnya yaitu mimpi bersama untuk 

dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) di tahun ini. Pelayanan 

yang semakin efektif dan efisien dituntut untuk 
dapat diimplementasikan sesuai dengan visi Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 
yaitu pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi, 

Kualitas Udara, dan Geofisika yang akurat, tepat 
sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

dengan mengembangkan sistem pelayanan data 

secara online dan meningkatkan akurasi prakiraan 
cuaca, maka dilakukan kegiatan familiar flight dan 

studi banding ke Kota Semarang. Objek pertama 

yang dituju yaitu Stasiun Meteorologi Kelas II 

Ahmad Yani Semarang untuk mendiskusikan 

terkait operasional layanan penerbangan disana. 

Kunjungan disambut langsung oleh Kepala Stasiun, 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Koordinator 

Observasi dan Informasi. Studi banding juga 

dilakukan terkait operasional seksi observasi, 

prakiraan, dan komunikasi. 

Objek kedua yaitu Stasiun Meteorologi Kelas II 

Maritim Tanjung Emas Semarang untuk mempelajari 

sistem pelayanan data online berbasis website yang 

sudah berjalan dengan baik di sana. Kunjungan 

dimulai dengan berbagi pengalaman kedua unit 

BMKG tersebut terkait usaha masing-masing 

dalam mencapai WBK, terutama mengarah pada 
inovasi apa saja yang telah dilakukan. Selanjutnya 

presentasi tentang diagram alir dan pengembangan 

sistem pelayanan data online berbasis website, 

dimana user yang ingin mengajukan permintaan 

data tidak perlu datang langsung ke kantor. 

User hanya cukup membuka alamat url ppid.

maritimsemarang.com, lalu mengisi biodata yang 

diperlukan dan mengunggah bukti identitas, serta 

menentukan permintaan data yang diinginkan. 

Jika pendaftaran telah selesai, petugas kemudian 

merespon dan mengalihkan layanan ke whatsapp 

untuk tujuan konfirmasi dan pembayaran. Apabila 
pembayaran sudah diselesaikan, lalu petugas akan 

menindaklanjuti permintaan data maksimal hingga 

2 minggu setelah hari pembayaran diselesaikan. 

[Anggoro]

Gambar kunjungan ke Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang
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ANALISIS ATMOSFER SAAT HUJAN ES DAN ANGIN KENCANG
(STUDI KASUS TANGGAL 1 JULI 2021)

Soni Soeharsono 1,*

1*1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

*Email: soni.soeharsono@bmkg.go.id

Fenomena angin kencang terjadi di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada tanggal 01 

Juli 2021 dengan durasi singkat. Ketinggian lapisan beku (freezing level) dari analisis data Radiosounding 

pukul 00 UTC bernilai 4.504 m masuk dalam kategori lebih rendah berdasarkan data klimatologi freezing 

level 10 tahun periode bulan yang sama. Analisis wet bulb zero (WB0) pada pukul 00 UTC di ketinggian 

14.777 feet atau sekitar 593 hPa atau 4.504 m dibawah kategori berdasarkan data klimatologi 10 tahun. 

Ketinggian lapisan pembentukan es pada isotherm -10⁰C dan isotherm -30⁰C pada pukul 00 UTC 6.375 
m dan 9.485 m. Analisis data radar doppler C-Band menunjukan nilai reflektivitas ≥50 dBz membentang 
hingga ketinggian 0,0 s/d 6,8 km dan ketinggian puncak awan membentang hingga ketinggian 13 km, pada 

produk SRV radial velocity terlihat di elevasi 0,5° terdeteksi nilai inbound >20 m/s (>40 kt) pukul 05.54 

UTC. Berdasarkan analisis data radiosounding pukul 00 UTC memungkinkan terjadinya fenomena angin 

kencang (microburst) dan analisis data radar doppler C-Band dapat terlihat fenomena angin kencang 

diatas wilayah Jakarta yang dapat menurunkan ketinggian freezing level.

Kata kunci: : freezing level, angin kencang, hujan es.

ABSTRAK

ATMOSPHERIC ANALYSIS ON HAIL AND MICROBURST EVENTS
(CASE STUDY JULY 1, 2021)

1. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Automated Weather 

Observing Station (AWOS) dan data dari sensor 

angin site tunggal LLWAS Stasiun meteorologi 

Soekarno-Hatta telah terjadi fenomena angin 

kencang pada tanggal 1 Juli 2021, angin maksimum 
pada pukul 06.09 Coordinated Universal Time 

(UTC) bernilai >30 kt. Penulis mendapati pada 

periode transisi dibulan September, Oktober dan 

November sering terjadi angin kencang karena 
pada bulan-bulan tersebut terdapat evaporative 

cooling yang cukup [7]. Foster menggunakan 

pendekatan sounding untuk mengukur efek dari 

evaporative cooling [2]. Fenomena hujan es juga 

terlihat diwilayah Jawa Barat tepatnya di cimahi 
pada pukul 14.45 Waktu Indonesia Bagian Barat 

(WIB) atau 07.45 UTC [1].  

Hujan es yang dihasilkan dari awan konvektif 

didaerah subtropis dapat juga disebut sebagai hail. 

Hail dapat memiliki suatu ukuran yang tergantung 

pada nilai ukuran atmosfer. Berbagai nilai ukuran 

tersebut dapat dihitung dengan menggunakan data 

termodinamika atmosfer yang dihitung dengan 

radiosounding, nilai-nilai tersebut berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diberbagai wilayah di 

lintang menengah atau wilayah subtropis seperti di 

Negara bagian Amerika Serikat [5]. 
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Hujan es merupakan suatu endapan yang jatuh 

ke permukaan atau daratan dalam bentuk partikel 

es atau butiran es, besar ukuranya beragam yang 

jatuh tergantung kondisi atmosfer. Awan konvektif 

yang terbentuk dengan suhu puncak awan lebih 
rendah dari pada suhu –10 °C akan membentuk 

banyak konsentrasi butiran es yang akan memicu 
endapan jatuh ke permukaan. Pada kondisi umum 

hujan yang jatuh kepermukaan dalam bentuk 

cairan, hal ini terjadi akibat konsentrasi es yang 
turun sebagai endapan mengalami fase meleleh 

melewati lapisan melting layer [3]. Lapisan melting 

layer membentang dari ketinggian dengan isotherm 

0°C hingga permukaan yang relatif suhunya hangat. 

Di atmosfer bebas, air pada ketinggian dengan 

suhu 0 °C hingga ketinggian dengan suhu -10 °C 

berada pada fase cair yang disebut sebagai super 

cooled water. Kemudian semakin bertambah 

ketinggian diatas lapisan suhu -10 °C air berada 

fase padat atau es. Ketinggian lapisan suhu 0 °C 

disebut juga sebagai freezing level, menentukan 

kedalaman atmosfer yang berada diatas freezing 

level, semakin tinggi freezing level peluang hujan 

es akan memiliki waktu lebih banyak mencair 
dibandingkan ketika freezing level dekat permukaan 

bumi. Karena suhu dibawah freezing level yang 

hangat mencairkan fisis materi padat menjadi cair. 

Pada lapisan ketinggian isotherm -10 °C hingga 

-30 °C merupakan lapisan pertumbuhan hail atau 

hujan es [5].

Houze menjelaskan bahwa percepatan 
negatif skala konvektif atau negative buoyancy 

dapat dijelaskan dengan beberapa faktor seperti 

evaporative cooling, melting dan precipitation 

loading. Wakimoto dan Bringi menyebutkan bahwa 

microburst cenderung terjadi dari melting layer, 

entrainment (evaporation cooling-penulis) dibawah 

dasar downdraft dapat lebih mempercepat 
downdraft jika suhu bola basah lingkungan lebih 

rendah dari pada downdraft parcel [4]. Beberapa hal 

yang dapat membuat ketinggian freezing level dapat 

menurun antara lain faktor evaporative cooling, 

evaporative cooling juga dapat menghasilkan 

fenomena angin kencang yang nilainya dapat 
diukur dengan downdraft CAPE atau DCAPE 

[6]. Kondisi atmosfer sebelum jenuh ketinggian 

freezing level berada pada kondisi normal, namun 

saat terbentuk awan konvektif, kondisi atmosfer 

yang jenuh yang diiringi proses cooling evaporation 

maka akan menurunkan ketingian lapisan freezing 

level yang dapat diukur dengan nilai suhu 0°C bola 

basah atau wet bulb zero (wb0).

Nilai Total Precipitable Water (TPW) memberikan 

gambaran instan jumlah kelembapan diatas suatu 

tempat yang membentang pada suatu jarak, nilai 

yang besar menunjukan besaran ketersediaan dari 

kelembaban untuk partikel droplet atau titik-titik 

hujan jatuh sebagai endapan. TPW memberikan 

gambaran kontribusi yang signifikan dalam ‘water 

loading’ kedalam suatu system awan konvektif; 

‘water loading’ mengurangi kekuatan updraft; 

kemudian nilai TPW yang besar menghasilkan 

downdraft yang kuat [10].

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data 

upper air dengan raob 6.6 di Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta di wilayah Bandara Soekarno-

Gambar 1. Analisis Hail dengan radar [5]
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Hatta Tangerang, Banten karena lokasi ini yang 

memiliki data udara atas yang cukup dekat dengan 
situs pengamatan Bandar Udara Soekarno-Hatta 

dan wilayah dengan data cakupan radiosounding 
dapat meliputi wilayah 200 km [6], dengan 

asumsi data pengamatan radiosounding di situs 

pengamatan Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta masih relevan di gunakan untuk mewakili 

data ketinggian lapisan beku dan Wb0 (freezing 

level/ melting layer) serta lapisan pembentukan 

hail pada ketinggian isotherm -10 °C dan -30 °C 

meliputi wilayah Jawa Barat, Cimahi. Data-data 

tersebut digunakan untuk menunjukan tebalnya 

kolom material es yang terbentuk dengan bantuan 

citra reflektivitas radar Doppler C-Band dengan 
ketentuan es diperlihatkan dengan nilai reflektivitas 

≥50 dbz [5].  

Wakimoto, (2001) menunjukan bahwa 

penguapan 1 g/kg air cair mendinginkan downdraft 

sekitar 2,5 °K, downdraft dapat terbentuk atau 

menguat karena penurunan suhu virtualnya dan 

karena buoyancy thermal melalui penguapan 

curah hujan. Kecepatan vertikalnya dapat dihitung 
dengan perhitungan yang hampir mirip dengan 

CAPE, downdraft CAPE juga dikenal sebagai 

DCAPE, DAPE atau NAPE, dengan menggunakan 

DCAPE secara teori kecepatan vertikal yang 
mendekati permukaan bumi dapat dihitung dengan 

persamaan;

wsfc  =  - √2DCAPE                   (1)

Penguapan terjadi tidak hanya dibawah awan, 

sebagai contoh entrainment dari lingkungan 

udara kering pada level menengah, menghasilkan 

penguapan air pada awan. Pendinginan yang 

dihasilkan bisa sangat kuat jika udara entrainment 

kering. Buoyancy parsel udara menjadi negatif dan 

ber-akselerasi ke bawah [3]. 

Dalam analisis radiosounding udara kering 

dengan menggunakan diagram termodinamika 

Skew T-log P dapat dilihat dari besarnya perbedaan 

antara suhu udara lingkungan dan suhu titik embun 

dan dengan menggunakan analisis data RH. Untuk 

menghitung nilai DCAPE dengan menghitung nilai 

area negatif antara level of free sink (LFS) dengan 

permukaan, temperatur bola basah rata-rata 

pada lapisan 700 – 500 hpa yang mengacu pada 
National Weather Service Louisville KY, NOAA [4]. 

Data radial velocity SRV radar Doppler C-Band 

dapat menampilkan nilai radial velocity skala 

lokal terhadap pergerakan sistem awan konvektif, 

kemudian nilai Vertical Integrated Liquid (VIL) 

memberikan estimasi kandungan uap air diatas 

suatu tempat yang akan dianalisa serta dapat 

menaksir potensi hujan es (Hail) [5]. 

3. Hasil Dan Pembahasan

Data sensor angin site A03 LLWAS yang di 

tempatkan pada ketinggian 50 meter tercatat 
kecepatan angin maksimum sebesar 33.8 knot 
pada pukul 06.09 UTC dan data VAD pada pukul 

05.54 pada ketinggian 535m tercatat angin 
maksimum sebesar 19,6 m/s. 

Gambar 2. Peta Provinsi Jawa Barat dan Banten

Gambar 3. Data Angin Site LLWAS 03A 50 m
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ketinggian lapisan freezing level jam 00 UTC 

pada hari kasus kejadian hujan es dan angin 

kencang yang terjadi diatas wilayah sekitar situs 
pengamatan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

dan Bandar Udara Soekarno-Hatta serta meliputi 

wilayah Cimahi berada dibawah cakupan periode 
bulan Juli tahun 2011 s/d 2020 pukul 00 UTC, 

berhimpitan dengan ketinggian lapisan Wb0 pada 

pukul 00UTC.

Berdasarkan gambar medan suhu muka laut 

tanggal terupdate tanggal 01 Juli 2021 yang 

dikeluarkan oleh National Oceanic Atmospheric 

Administration (NOAA) anomali medan suhu muka 

laut di wilayah di perairan Indonesia lebih tinggi dari 

normalnya pada data bulan yang bersangkutan. 

Hal ini tentu mengindikasikan bahwa anomali yang 

lebih tinggi terjadi pemanasan pada daerah tersebut 

sehingga dapat dikenali sebagai daerah hangat, 

daerah yang hangat cenderung memberikan suplai 
uap air ke atmosfer melalui penguapan. Selanjutnya 

dari peta analisis Total Precipitable Water (TPW) 

dari pukul 00 UTC hingga pukul 06 UTC terjadi 

eskalasi nilai TPW diwilayah pulau Jawa Bagian 

Barat; analisis nilai TPW pukul 00 UTC dari data 

situs tunggal menggunakan data radiosounding 

bernilai tinggi, 2,0 inchi.

Berdasarkan analisis data radiosounding pukul 

00 UTC nilai DCAPE yang terukur bernilai 417 J/kg, 

nilai tersebut menunjukan potensi angin maksimum 

yang dapat dihasilkan oleh fenomena awan 

konvektif jika terbentuk berdasarkan persamaan (1) 

Pada grafik freezing level pengamatan 

radiosounding di situs pengamatan Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juli 

2021 jam 00 UTC bernilai 4.504 m AGL terlihat 

bahwa ketinggian lapisan freezing level dibawah 

data rata-rata freezing level bulan Juli periode 

2011 s/d 2020; Hal ini menunjukan bahwa analisis 

Gambar  4. Grafik volume azimuth display 05.54UTC

Gambar  5. Grafik volume azimuth display 07.02UTC

Gambar 6. Grafik freezing level

Gambar 7. Gambar anomali medan suhu muka laut 1 Juli 2021 
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bernilai 28 m/s menuju permukaan. Tinggi puncak 
dari hasil analisis radiosounding menggunakan 

data CCL-EL bernilai 14.789 m AGL. Selanjutnya 

ketinggian lapisan isotherm -10 °C hingga -30 °C 

membentang dengan ketinggian pada 6.375 m dan 

9.485 m pukul 00 UTC.

Produk radar cuaca sangat berguna dalam 
melakukan analisis dan prakiraan jangka waktu 

singkat (now casting) untuk mendeteksi fenomena-

fenomena cuaca yang akan terjadi disuatu lokasi, 
contohnya adalah produk CMAX yang menampilkan 
data nilai reflektivitas maksimum pada suatu kolom 

atmosfer secara 3 dimensi dari awan konvektif, dari 
hal tersebut kita dapat menentukan tinggi puncak 
awan dan posisi nilai reflektivitas maksimum, 

kemudian produk cross section dari data CMAX 
dapat menampilkan penampang melintang atau 

membujur suatu irisan kolom data 3D awan 

konvektif yang akan memberikan informasi produk 

CMAX lebih detail dan dapat mengetahui informasi 
melting layer dalam struktur awan konvektif.

Penggunaan produk tersebut dalam meng-

analisa hujan es terdapat batasan nilai yang harus 

diperhatikan seperti ketinggian nilai reflektivitas >50 

dBz di lapisan bawah freezing level, apabila posisi 

nilai tersebut semakin dekat dengan permukaan 

maka potensi hujan es tinggi. Selanjutnya 

posisi nilai reflektivitas >35 dBz semakin tinggi 

keberadaannya diatas lapisan freezing level dan 

tinggi puncak awan meningkatkan probabilitas 
hujan es [5].

Analisis data radar Doppler C-band situs 

pengamatan Tangerang pada tanggal 1 Juli 2021 

memperlihatkan pertumbuhan echo dengan nilai 

>50 dBZ diatas wilayah Bandar Udara Soekarno-

Hatta hingga dari 0,0 km hingga 6,8 km dan 

maksimum reflektivitas 58 dBZ pada pukul 

05.54 UTC, kemudian pada pukul 06.02 UTC 

membentang dari 0,9 km hingga 4,2 km dengan 

nilai maksimum 60.5 dBz, selanjutnya pada pukul 

06.10 UTC membentang dari 1,2 km s/d 4,3 km 

dan nilai reflektivitas maksimum 60.5 dBz. Analisis 
puncak awan dengan produk Etop yang dapat 
ditangkap pada pukul 05.54 UTC 13.8 km. Pada 

Gambar 8. Gambar Diagram Themodinamika 1 Juli 2021 pukul 

00UTC

Gambar 9. Analisis TPW 00Z 01 Juli 2021 [11]

Gambar 9. Analisis TPW 00Z 01 Juli 2021 [11]

Gambar 11. Analisis TPW 06Z 01 Juli 2021 [11]
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tanggal tersebut analisis radar diwilayah cimahi tak 
dapat terlihat dengan jelas, namun kondisi atmosfer 

diatas wilayah bandar udara soekarno-hatta 

memperlihatkan nilai-nilai kondisi yang berpotensi 

menghasilkan fenomena hujan es.

Analisis produk SRV sweep 1, 0.5° pada 05.54 

UTC tertangkap nilai inbound -22,7 m/s dan 

outbound 17,4 m/s;  Analisis data VIL menunjukan 

tidak menunjukan nilai yang signifikan sebesar 10 
kg/m3. 

Gambar 12. Gambar produk CMAX 05.54 UTC

Gambar 15. Gambar produk CMAX 06.18 UTC

Gambar 13. Gambar produk CMAX 06.02 UTC

Gambar 14. Gambar produk CMAX 06.10 UTC

Gambar 16. Gambar produk CMAX 06.26 UTC

  Gambar 17. Gambar produk CMAX 10.02 UTC

Gambar 18. Gambar produk CMAX 06.34 UTC

  Gambar 19. Gambar produk CMAX 06.42 UTC

  Gambar 20. Gambar produk Cross section 05.54 UTC
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Gambar 21. Gambar produk Cross section 06.02 UTC

 Gambar 22. Gambar produk Cross section 06.10 UTC

Gambar 26. Gambar produk SRV 05.54 UTC

Gambar 24. Gambar produk Cross section 06.26 UTC

  Gambar 23. Gambar produk Cross section 06.18 UTC

Gambar 25. Gambar produk Cross section 06.34 UTC

Gambar 28. Gambar produk SRV 05.54 UTC

Gambar 27. Gambar produk SRV 07.06 UTC

Gambar 29. Gambar produk SRV 06.02 UTC

Gambar 30. Gambar produk SRV 06.10 UTC

Gambar 31. Gambar produk VIL 06.18 UTC
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intensitas tinggi hingga nampak di citra reflektivitas 

radar pada kondisi aktual dengan reflektivitas 
maksimum 60.5 dBz di pukul 06.02 UTC s/d 06.10 

UTC. Berdasarkan ketinggian nilai reflektivitas 
maksimum >50 dBz dibawah lapisan freezing 

level (wb0) 4.504 m hingga 0.0km dan ketinggian 

puncak awan 13.8 km serta nilai reflektivitas >50 

dBz yang berada hingga 6,8 km berupa zona 

pertumbuhan hail maka kemungkinan kecil terjadi 
fenomena pembentukan es yang intens  material 

es yang mencair lebih lambat sehingga es dapat 
jatuh sebagai endapan es di permukaan wilayah 

Jabodetabek, sedangkan untuk wilayah Bandung 

dan sekitarnya seperti Cimahi data pendukung 

radar tak dapat menampilkan dengan baik. Data 

radiosounding dengan menggunakan analisis 

nilai DCAPE terdapat evaporative cooling serta 

memungkinkan terjadi angin kencang selanjutnya 
dengan analisis VAD dan SRV pada pukul 05.54 

UTC yang menampilkan analisis lokal kecepatan 
angin terlihat pola anti siklonik angin yang dapat 

dicirikan sebagai microburst dengan kecepatan 
angin maksimum sebesar 19.5 m/s dan 22,7 m/s 

dan data AWOS dan LLWAS Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta pada pukul 06.07 UTC sebesar 32 

knot dan 33.8 knot. 
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