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Puji Syukur telah melewati setengah dari tahun 

2021, harapan terbesar adalah agar senantiasa 

diberikan kesehatan dan keselamatan oleh - 

Nya di masa pandemi ini. 

Buletin MetAero kembali hadir dengan 

berbagai informasi, dimana Rubik Aerowatch 

akan menyuguhkan profil cuaca bulan Juli dan 
ACS bulan Agustus disertai dengan prakiraan 

untuk bulan Agustus 2021. Kemudian  ada 

pembahasan mengenai Faktor Corioli di rubrik 

Aerocom dan pengenalan API (Application 

Programming Interface) pada rubrik Aerotech. 

Berita terkini yang kami sajikan pada Aeronews 

kali ini adalah tentang Workshop yang bertujuan  

meningkatkan koordinasi antar negara dalam 

membuat informasi SIGMET yang sangat 

berpengaruh terhadap dunia penerbangan. 

Serta tak lupa ada Artikel kajian terbaru dari kami 

mengenai proses terbentuknya Siklon Tropis di 

Benua Maritim Indonesia yang terdapat pada 

rubrik Aerosearch.

Demikian cuplikan beberapa artikel yang kami 

sajikan semoga para pembaca akan lebih 

teredukasi dan informasi yang kami berikan 

dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. 

Terima kasih
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PROFIL PARAMETER CUACA  BULAN JULI 2021 DAN

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN AGUSTUS

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

P
ada profil angin Bulan Juli 2021 
terlihat arah angin di wilayah 

Stasiun Meterologi Soekarno-

Hatta didominasi oleh angin 

Monsun Australia (angin timuran). Namun 

demikian , pada bulan Juli terjadi beberapa 
kejadian hujan dengan  jumlah curah hujan 

pada bulan tersebut tercatat sebesar 80.3 mm. 
Berikut  disajikan data profil parameter cuaca 
pada bulan Juli dan akan diberikan informasi 
Aerodrome Climatological Summary bulan 

Agustus sebagai pedoman dalam kegiatan 

transportasi penerbangan.

PROFIL CUACA BULAN JULI 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Pada gambar windrose bulan Juli 2021 
menunjukkan bahwa arah dan kecepatan angin 

bulan Juli 2021 memiliki nilai yang bervariasi. Posisi 
matahari yang berada di BBU, mengakibatkan 

massa udara bergerak dari Australia menuju Asia. 

Sehingga secara umum arah angin didominasi 

angin Timuran, yakni dari arah Timur Laut hingga 

Barat Daya. Selain arah angin yang bervariasi, 

kecepatan angin pada bulan ini juga menunjukkan 

nilai yang bervariasi antara 1-17 knot.  Arah angin 

dari Timur Laut – Tenggara memiliki kecepatan 

angin antara 4-17 knot. Berbeda dengan angin 

yang berhembus dari Barat Daya yang memiliki 

kecepatan cenderung lebih kecil dan didominasi 

kecepatan rendah yakni antara 1- 4 knot.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juli 2021

 2. VISIBILITY

Informasi profil visibility (jarak pandang) harian 

bulan Juli 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 6,3 km. 

Nilai visibility maksimum mencapai 10 km seperti 

pada umumnya. Sedangkan nilai visibility minimum 

mencapai < 3 km yang terjadi pada dini hari. Kondisi 

visibility menjadi komponen penting dalam kegiatan 
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take-off dan landing yang dapat menjadi dasar 

untuk aktivitas kegiatan transportasi penerbangan 

tersebut. Berikut adalah profil visibility bulan Juli 
2021

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Juli 2021

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Juli 2021 di Bandara 
Soekarno-Hatta menunjukkan kondisi bulan Juli 
sudah memasuki periode musim kemarau. Jumlah 
curah hujan pada bulan Juli tercatat 8,3 mm. 

Jumlah hari hujan pada bulan Juli 2021 adalah 
sebanyak 11 hari. Adapun distribusi jumlah curah 

hujan menunjukkan pada dasarian I sebesar 

19,3 mm. Selanjutnya mengalami kenaikan pada 

dasarian II yang tercatat sebesar 6,5 mm dan 

mengalami kenaikan kembali pada dasarian III 

menjadi 56,6 mm. Berikut adalah profil curah hujan 
bulan Juli 2021.

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan Juli 2021

4. TEMPERATUR UDARA

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

sebesar 27,4 °C. Nilai temperatur udara pada 

bulan Juli 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 

Juli 2021 adalah 19,5 °C yang terjadi pada tanggal 

27 Juli 2021, sedangkan nilai temperatur udara 
maksimum pada bulan ini sebesar 33,5 °C yang 

terjadi pada tanggal 31 Juli  2021. Berikut adalah 
profil temperatur udara bulan Juli 2021.

Gambar Grafik Profil Temperatur Udara Bulan Juli 2021

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 sangat mempengaruhi 

aktivitas take-off dan landing. Profil tekanan udara 
(QFE) bulan Juli 2021 menunjukkan nilai rata-rata 
tekanan udara pada bulan ini adalah 1009,0 mb. 

Nilai tekanan udara minimum tercatat pada bulan 
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Juni sebesar 1004,4 mb yang terjadi pada tanggal 

10 Juli 2021. Nilai tekanan udara maksimum bulan 
ini mencapai 1012,6 mb yang terjadi pada tanggal 

30 dan 31 Juli 2021. Berikut adalah profil tekanan 
udara bulan Juli 2021. 

Gambar Grafik Profil Tekanan Udara Bulan Juli 2021

6. KELEMBAPAN UDARA

Nilai kelembapan udara menunjukkan 

seberapa jenuh kondisi udara yang berada di 

suatu wilayah. Profil kelembapan udara bulan 
Juli 2021 menunjukkan nilai kelembapan udara 
rata-rata sebesar 76,7%. Nilai kelembapan udara 

maksimum sebesar 97% sedangkan kelembapan 

udara minimum sebesar 41%. Berikut adalah profil 
kelembapan udara bulan Juli 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 TSRA BR BR 18.6
2 - - - HZ -

3 HZ - - HZ -

4 TS -TSRA - HZ -

5 HZ - HZ RA 0.3

6 HZ - HZ HZ -

7 HZ - - HZ -

8 HZ - - HZ -

9 HZ - HZ RA 0.4

10 - - - - -

11 HZ - RA HZ 1.5

Gambar Grafik Profil Kelembapan Udara Bulan Juli 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 Juli 2021 .



6 Vol 4 No 7 2021ISSN 2684-7299

12 BR - - HZ -

13 HZ - - HZ 0

14 -RA - HZ HZ -

15 HZ - - HZ -

16 HZ - HZ - -

17 HZ - - - -

18 HZ - - - -

19 HZ - - BR -

20 HZ - RA BR 5,0

21 BR - HZ TSRA 0.4

22 HZ - HZ TSRA 12.5

23 TSRA - HZ HZ 1.3

24 HZ - RA BR 0.4

25 BR - - HZ -

26 BR - - HZ -

27 HZ - - HZ -

28 HZ - HZ HZ -

29 HZ - HZ BR 0

30 HZ - HZ HZ 0

31 HZ - TSRA HZ 42.0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

AGUSTUS 

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

merupakan data selama 10 tahun terakhir yakni 

2011-2020. ACS diharapkan dapat menjadi 

pedoman dalam kegiatan penerbangan selama 

bulan Agustus 2021. Parameter cuaca berupa arah 

dan kecepatan angin pada ACS bulan Agustus 

ditampilkan dengan gambar windrose. Pada 

gambar windrose terlihat bahwa angin dari arah 

Timur Laut – Tenggara dengan kecepatan 7-17 

knot banyak terjadi. Hal ini dikarenakan pada bulan 

Agustus masih bertiup angin dari Australia. Angin 

dari arah Barat Daya juga mendominasi dengan 

kecepatan rendah. 

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Agustus Periode 

2011-2020

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 Agustus  selama 10 

tahun terakhir (2011 – 2020) menunjukkan kondisi 

visibility dominan berada pada kisaran 5000-

8000 meter dengan rata-rata persentase sebesar           
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44 %. Sedangkan kondisi visibility dengan kisaran 

3000 – 5000 meter terjadi dengan presentase 

sebesar 9,44  % dan kondisi visibility <3000 meter 

terjadi dalam presentase 0,5% . Adapun grafik  
ACS visibility bulan Juni periode 10 tahun terakhir 
sebagai berikut,

Gambar ACS Visibility Bulan Agustus  Periode 2011-2020

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara disajikan untuk memberi 

gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 

Agustus 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 54,2%. Sedangkan nilai 20 °C 
hingga 25 °C memiliki persentase 21,5% dan nilai 
30 °C hingga 35 °C memiliki persentase sebesar 
26,1%. 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 

Agustus berada di wilayah Belahan Bumi Utara 

(BBU), hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi 

temperatur udara di wilayah Bandara Soekarno-

Hatta. Berikut ACS temperatur udara bulan Agustus  

periode 10 tahun terakhir.  

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan  Agustus  Periode 2011-2020
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PRAKIRA AN CUACA BULAN AGUSTUS 2021

K
emarau Basah, istilah baru namun 
sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 
Indonesia. Istilah ini sering digunakan 
jika hujan masih sering terjadi di musim 

kemarau. Melihat hujan masih terjadi hingga akhir 
Juli kemarin, apakah bulan Agustus 2021 ini juga 
akan menjadi kemarau basah? Perlu diketahui 
bahwa wilayah Indonesia sebagian besar terdiri 
dari lautan sehingga kondisi cuacanya sangat 
dipengaruhi oleh adanya interaksi antara atmosfer 
dan laut. Untuk mengetahui prakiraan cuaca bulan 
Agustus 2021 yang termasuk prakiraan musim,  
maka diperlukan analisis kondisi faktor global 
sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole

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

tropis bagian Timur (90°E-120°E, 10°S-ekuator).

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

Gambar Fase IOD Negatif .

(Sumber : http://www.bom.gov.au)
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IOD bernilai positif menunjukkan adanya aliran 
massa udara dari Samudra Hindia bagian Timur 
ke wilayah Samudra Hindia Bagian Barat yang 
lebih hangat. Hal ini menyebabkan berkurangnya 
pembentukan awan dan menurunnya intenstas 
curah hujan di wilayah Indonesia.

Gambar Fase IOD Positif

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

Pada saat IOD bernilai netral maka aliran 

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

kondisi lautan di Australia Bagian Barat menjadi 

tetap hangat sehingga massa udara yang naik 

di atas wilayah ini membentuk awan-awan hujan 

di bagian Barat cekungan Samudra Hindia serta 

menghasilkan aktifitas Angin Baratan di sepanjang 
garis Khatulistiwa. 

Gambar Fase IOD Netral

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

Berdasarkan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction), pada bulan Agustus 
2021 perhitungan prakiraan nilai IOD menunjukkan 
nilai negatif, kecuali Model NWP Meteo yang 

berada di fase netral. Nilai ini menunjukkan bahwa 
pada Bulan Agustus 2021 adanya kontribusi yang 
cukup signifikan terhadap pembentukan awan-
awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Agustus 2021

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

Fenomena El Nino dan La Nina

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

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD

(Sumber : http://www.bom.gov.au)
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Pada saat El Nino nilai suhu permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan  NINO 3.4 memiliki nilai > +0.8 °C 
dari suhu permukaan laut rata-ratanya. Sedangkan 
pada saat La Nina nilai udara permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan  NINO 3.4 bernilai > -0.8 °C 
dari suhu permukaan laut rata-ratanya.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Agustus 2021

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

Pada gambar  di atas dapat dilihat hasil dari 
perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction) yang menunjukkan 
bahwa Indeks NINO 3.4 untuk bulan Agustus 
berada pada fase netral.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir

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

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI < −7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI > +7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 

Pergerakan nilai SOI 30 hari terakhir memasuki 
bulan Agustus 2021 menunjukkan nilai +14.9 yang 
berarti sedang berada di fase La Nina sehingga 
akan terjadi peningkatan pertumbuhan awan di 
wilayah Indonesia. 

Keadaan Suhu Muka Laut

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Agustus 2021

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

Anomali suhu muka laut bernilai positif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai 
lebih tinggi dari rata - ratanya yang mendukung 
terjadinya peningkatan pertumbuhan awan 
dan meningkatnya intensitas curah hujan di 
wilayah tersebut. Sedangkan jika bernilai negatif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
rendah dari rata - ratanya yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan pertumbuhan awan dan 
menurunnya intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Pada Gambar Prakiraan anomali Suhu 
Muka Laut Bulan Agustus 2021 menunjukkan 
bahwa prakiraan anomali suhu muka laut bulan 
Agustus 2021 bernilai positif di seluruh wilayah 
Indonesia. Di wilayah perairan Pulau Jawa anomali 
suhu muka lautnya bernilai antara +2.0°C s/d 
+4.0°C yang akan mendukung dalam peningkatan 
uap air di wilayah ini.

Fenomena MJO

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

Gambar Diagram Fase MJO
Sumber : http://www.bom.gov.au

Kondisi OLR

OLR (Outgoing Longwave Radiation) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi gelombang panjang 
yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa.  
Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan 
terdapat sedikitnya tutupan awan pada daerah 
tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai 
indeks OLR mengindikasikan terdapat banyaknya 
tutupan awan pada daerah tersebut. Dari Gambar 
OLR Total dan Anomali OLR terlihat bahwa nilai 
indeks OLR pada awal Bulan Agustus 2021 di 
sekitar Pulau Jawa cukup tinggi berkisar antara 260 
W/m2 hingga 280 W/m2. Hal ini menandakan tidak 
ada atau sedikitnya tutupan awan yang terdapat di 
wilayah Pulau Jawa termasuk Bandara Soekarno-
Hatta.

Gambar OLR Total dan Anomali OLR

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

Sedangkan pada citra anomali OLR berwarna 
ungu yang menunjukkan nilai negative. Hal ini 
mengindentifikasikan radiasi balik yang diterima 
atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari rata 
- rata karena adanya halangan di atmosfer yang 
diasosiasikan dengan banyaknya awan akibat 
sistem konvektif menguat. Sebaliknya, warna 
cokelat 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 sedikitnya 
jumlah awan di atmosfer. Berdasarkan Gambar 
OLR Total dan Anomali OLR, wilayah Pulau Jawa 
bagian Barat memiliki nilai anomali OLR positif 
yang mengindikasikan tidak ada atau sedikitnya 
tutupan awan di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Secara klimatologis pada Bulan Agustus 
sebagian besar wilayah Indonesia berada pada 
musim kemarau termasuk di kawasan Bandara 
Soekarno-Hatta. Hal ini sesuai dengan analisis 
beberapa faktor global diantaranya Fase MJO 
yang tidak aktif serta nilai total OLR yang tinggi 
dan anomali OLR yang positif menunjukkan bahwa 
tidak ada atau sedikitnya jumlah tutupan awan di 
atmosfer. Namun nilai IOD yang negatif, nilai SOI 
yang signifikan (>+7) serta di picu dengan hangatnya 
SML merupakan kondisi yang mendukung adanya 
peningkatan uap air. Walaupun pada Bulan Agustus 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta sudah memasuki 
musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan 
hingga sedang dengan durasi singkat masih akan 
terjadi. Sehingga istilah “Kemarau Basah” masih 
akan terjadi di bulan ini. (ai)



13ISSN 2684-7299Vol 4 No 7 2021

FA K T O R  C O R I O L I

T
ahun 2021 telah terjadi eskalasi 

aktivitas militer di daerah wilayah 

Laut Cina Selatan yang notabene 

merupakan wilayah teritorial kedaulatan 

Indonesia yang kini namanya telah diubah 

menjadi laut Natuna Utara. Hal ini buntut panjang 

sebagai respon tindak lanjut dari pernyataan 

pemerintahan Tiongkok yang mengklaim sepihak 

bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari 

teritorial kawasan Tiongkok sejak lama, armada 

kapal perang Amerika Serikat, Inggris, Jerman 
dan India telah dikirimkan ke wilayah tersebut. 

Hal ini dapat penulis katakan sebagai psywar 

atau perang urat syaraf sebagai bagian awal dari 

perang yang memungkinkan kedepannya dapat 

meletus. Peperangan merupakan suatu tindakan 

atau kegiatan yang sering terjadi dengan tujuan 

untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaan 

serta untuk menanamkan pengaruh atau pemikiran 

dari suatu wilayah negara agresor. Pada masa 

sebelum berkembangnya teknologi, suatu pasukan 

perang terdiri dari pasukan infanteri dan kavalari, 

pasukan infanteri sebagian menggunakan senjata 

untuk melakukan close combat seperti pedang 

dan tombak serta sebagian lainnya menggunakan 

panahan dan pelontar jarak jauh lainnya seperti 

manjanik. Seiring dengan perkembangan teknologi 

yang sangat pesat dalam bidang militer dan 

pertahanan, kegiatan peperangan dapat dilakukan 

melalui suatu posisi koordinat senjata penyerang 

yang sangat jauh dari wilayah koordinat sasaran 

tembak. Untuk mencapai keakuratan hasil yang 

didapat melalui suatu jarak tempuh tertentu dari 

peluru yang diluncurkan, memerlukan suatu ilmu 

perhitungan yang dikenal sebagai ilmu balistik. 

Jika peluru kendali jarak jauh saat ditembakan 
pada koordinat tetap ketika akan menempuh 

perjalanan yang memakan waktu yang dapat 

dibilang cukup akan mengalami pergeseran 

posisi jatuh dikarenakan bumi berotasi berputar 

pada porosnya dari arah barat ke timur dengan 

suatu kecepatan sudut anguler, semakin besar 

waktu yang di butuhkan untuk peluru kendali 

jarak jauh menempuh perjalanan, semakin jauh 

penyimpangan posisi jatuh peluru kendali tersebut. 

Hal ini dalam ilmu meteorologi disebut juga sebagai 

pengaruh faktor corioli, gaya yang bekerja disebut 

sebagai gaya corioli atau coriolis force. 

Gambar 1. Efek corioli, Sumber (https://www.pngarea.com/

view/e9c224b5_wind-blowing-png-coriolis-effect-clockwise-and-

counterclockwise/)

Bumi berputar dengan sudut kemiringan antara 

sumbu rotasi dengan garis tegak lurus pada 

ekliptika sebesar 23.5° dari barat ke timur relatif 
mengelilingi matahari sehingga terjadi perubahan 

distribusi panas tidak merata di beberapa wilayah, 

seperti di wilayah Kutub Utara (Arktik) dan Kutub 

Selatan (Antartika) dengan wilayah Equator 

menyebabkan wilayah kutub memiliki tekanan 

udara yang sangat tinggi (suhunya rendah) dan 

wilayah equator yang relatif hangat memiliki 

tekanan udara yang relatif lebih rendah (suhunya 

tinggi) menyebabkan pergerakan aliran massa 

udara dari tekanan tinggi di wilayah kutub menuju 

ke wilayah equator. Pergerakan massa udara yang 

kita kenal sebagai angin melalui kegiatan transport 

panas dan transport momentum dari wilayah kutub 

ke wilayah equator bergerak secara meridional dari 

utara-selatan atau selatan-utara. Akibat jarak yang 

ditempuh massa udara dari wilayah kutub ke wilayah 

equator terlalu besar serta karena perputaran 

bumi terhadap porosnya, sirkulasi pergerakan ini 

terpecah menjadi 3 sel yaitu sel Kutub, sel Ferrel  

dan sel Hadley, sirkulasi ini kita kenal sebagai 

sirkulasi Hadley. Sirkulasi terpecah menjadi 

beberapa sel menyebabkan wilayah bumi terpecah 

menjadi beberapa daerah sabuk tekanan rendah 
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dan sabuk tekanan tinggi di belahan bumi utara 

dan selatan. Pada wilayah yang dibatasi dengan 

lintang 60° terbentuk daerah sabuk tekanan rendah 
dan untuk daerah yang dibatasi dengan lintang 30° 
terbentuk daerah sabuk tekanan tinggi atau daerah 

ini disebut sebagai daerah lintang kuda; konon 

daerah ini disebut sebagai lintang kuda akibat dari 

kapal laut yang membawa hewan kuda terjebak 

di wilayah ini tak dapat bergerak dikarenakan 

daerah ini anginnya sangat teduh sehingga kapal-

kapal layar yang membutuhkan angin membawa 

kelebihan muatan sulit untuk bergerak memaksa 

kru kapal untuk membuang kelebihan muatan yang 

saat itu kebanyakan adalah hewan kuda. Serupa 

dengan wilayah sekitar equator terdapat daerah 

angin teduh yang disebut sebagai daerah doldrum 

(5°LU - 5°LS). Pergerakan meridional angin dari 
tekanan tinggi ke tekanan rendah dibelokkan oleh 

gaya corioli. 

   
Gambar 2. Sirkulasi Hadley, Sumber (https://www.researchgate.net/

figure/Idealized-depiction-of-global-wind-patterns-reproduced-from-
EoO-Note-the_fig5_329138708)

Pergerakan massa udara dari kawasan tekanan 

tinggi dari lintang kuda menuju equator dibelokkan 

oleh gaya corioli menjadi angin pasat timur laut di 

belahan bumi utara, serupa dengan hal tersebut 

di belahan bumi selatan pergerakan massa udara 

dari kawasan tekanan tinggi lintang kuda menuju 

equator dibelokkan menjadi angin pasat tenggara. 

Wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam 

kawasan equator yang diapit oleh dua benua dan 

dua samudera menyebabkan angin pasat timur 

laut dan pasat tenggara ini mengalami modifikasi 
menjadi angin monsoon yang dapat kita kenal 

sebagai monsoon baratan dan monsoon timuran. 

Monsoon baratan angin cenderung relatif bergerak 

dari arah baratan yang sering juga disebut sebagai 

musim penghujan terjadi pada bulan-bulan basah 

seperti Desember, Januari dan Februari serta angin 
monsoon timuran yang angin cenderung relatif 

bertiup dari arah timuran disebut sebagai musim 

kemarau yang terjadi pada bulan-bulan kering 

seperti bulan Juni, Juli dan Agustus serta selebihnya 
masa peralihan atau masa pancaroba angin bertiup 

dapat bervariasi. Faktor corioli yang menyebabkan 

gaya corioli bergantung pada posis sudut lintang 

bumi objek fenomena balistik terjadi, wilayah 

equator yang sudut lintangnya kecil menyebabkan 

gaya corioli yang berperan sangat kecil sehingga 

angin geostropis 

dan angin gradien 

tidak berlaku secara 

signifikan diwilayah ini 
menyebabkan fenomena 

Siklon Tropis tidak terjadi 

pada lintang ini, angin 

geostropis merupakan 

angin yang terjadi 

diwilayah lintang yang 

lebih tinggi >20° LU/LS, 
yaitu angin yang bertiup 

sejajar diantara dua garis 

tekanan (isobar), pada 

wilayah equator salah 

satunya adalah wilayah 

Indonesia karena gaya 

corioli yang membantu 

menyeimbangkan gaya 

gesek dan gaya gradien 

tekanan horizontal 
sangat kecil membuat 

angin bergerak tidak 

sejajar dua garis isobar 

dan memotongnya, fenomena ini dapat dikatakan 

sebagai quasi geostropis. Dalam meteorologi 

wilayah >20° LU/LS para meteorologist 

menggunakan peta analis sinoptik medan tekanan 

untuk menganalisa pola angin sedangkan untuk 

wilayah <20° LU/LS yang equator termasuk 
didalamnya menggunakan analisa medan angin 

3000 kaki untuk menganalisa pola angin. (Soni)
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Gambar Alur Kerja XML-RPC

API
A

PI (Application Programming Interface) 

yang diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia menjadi Antarmuka 

Pemrograman Aplikasi adalah 

sebuah cara atau metode yang digunakan dalam 

menghubungkan antar dua program atau aplikasi 

yang berbeda, tanpa harus mengetahui cara kerja 

sistem yang satu dan yang lain. API bisa diandaikan 

sebagai perantara, seperti pelayan restoran yang 

menghubungkan konsumen yang ingin memesan 

makanan dengan jurumasak yang akan memasak.

Berdasarkan penggunaanya layanan API 

biasanya terbagi menjadi dua kategori yaitu Private 

dan Public. Dimana API Public dapat digunakan 

gratis oleh masyarakat luas dengan ketentuan 

yang berlaku, sedangkan API Private biasanya 

hanya untuk kalangan tertentu dan atau berbayar. 

Fungsi API bagi Pengembang 

API berfungsi untuk memudahkan pengembang 

dalam melakukan pengembangan software, baik 

dalam menghemat waktu, tenaga, dan resource 

yang ada. Kerja server atau program akan jauh 

lebih mudah karena sudah terbagi-bagi menjadi 

beberapa bagian atau modul yang di hubungkan 

dengan API. Selain itu pengembang juga 

dapat menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan 

memanfaatkan API yang sudah tersedia dan tidak 

perlu membuat sistem dari awal.

Arsitektur API

a. RPC

RPC merupakan teknologi untuk membuat 

komunikasi antara client side dan server side 

bisa dilakukan dengan konsep sederhana. RPC 

memiliki dua jenis, yaitu XML-RPC dan JSON-
RPC. Sesuai namanya, XML-RPC menggunakan 

format XML sebagai media perpindahan data, 

sedangkan JSON-RPC menggunakan JSON 
untuk perpindahan data.
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Gambar Alur Kerja SOAP

Gambar Alur Kerja REST

b. SOAP

Arsitektur API lainnya adalah SOAP 

(Simple Object Access Protocol). Arsitektur 

ini menggunakan XML (Extensible Markup 

Language) yang memungkinkan semua data 

disimpan dalam dokumen.

c. REST

REST (Representational State Transfer) 

adalah arsitektur API yang cukup populer karena 

kemudahan penggunaannya. Tak perlu coding 

yang panjang untuk menggunakannya. REST 

menggunakan JSON sebagai bentuk datanya 
sehingga lebih ringan. Performa aplikasi pun 

menjadi lebih baik.

API ini memberikan akses ke data dengan 

menggunakan serangkaian operasi yang seragam 

dan standar. API REST didasarkan pada URL dan 

protokol HTTP dan didasarkan pada 6 kendala 

arsitektur ini.

1. Client-server based, client menangani 

proses ujung depan sementara server 

menangani backend dan keduanya dapat 

diganti secara independen satu sama lain.

2. Uniform interface, mendefinisikan 
antarmuka antara client dan server 

serta menyederhanakan arsitektur untuk 

memungkinkan setiap bagian berkembang 

secara terpisah

3. Stateless, setiap permintaan dari client ke 

server harus independen dan berisi semua 

informasi yang diperlukan sehingga server 

dapat memahami dan memprosesnya 

sesuai kebutuhan.

4. Cacheable, memelihara tanggapan dalam 

cache antara client dan server menghindari 

pemrosesan tambahan.

5. Layered system, lapisan disusun secara 

hierarkis sehingga masing-masing hanya 

dapat ‘melihat’ lapisan yang sesuai dengan 

yang berinteraksi dengannya.

6. C o d e - o n - d e m a n d , m e m u n g k i n k a n 

fungsionalitas client diperluas dengan 

mengunduh dan mengeksekusi kode dalam 

bentuk applet dan skrip. Ini menyederhanakan 

client dengan mengurangi jumlah fitur yang 
diperlukan untuk diterapkan sebelumnya.

Setelah Anda mengikuti batasan yang ditentukan 

ini, API yang Anda buat dikatakan sebagai RESTful.

API BMKG

BMKG juga telah menerapkan API dalam 

pelayanan data dan keterbukaan data dan 

informasi. API tersebut dapat digunakan secara 

gratis oleh masyarakat yang membutuhkan di 

https://data.bmkg.go.id/. Beberapa contohnya 

adalah API untuk cuaca dan prakiraan cuaca, dan 

juga peringatan gempa.

Gambar Pemanfaatan Api untuk Prakiraan Cuaca dan 

Peringatan Gempa Bumi
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Pada Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

telah diterapkan penggunaan API pada website 

kami sebagai contoh di https://meteosoetta.

com/radaronline/ dimana menggabungkan API 

Openstreet map dan API prakiraan cuaca BMKG 

juga API untuk peringatan gempa bumi.

Kesimpulan

Penggunaan API sudah banyak dirasakan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti API Facebook 

Gambar Penggunaan API pada Website Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta

atau Google dimana kita tidak perlu membuat 

akun baru saat masuk kedalam suatu aplikasi tapi 

cukup menggunakan login dari Facebook atau 

Google. Kombinasi dari beberapa API sangat 

memudahkan dan melahirkan aplikasi-aplikasi 

yang kreatif dan inovatif. Semoga sobat pembaca 

juga dapat memanfaatkan API yang telah tersedia 

dan digunakan untuk kepentingan bersama demi 

kemajuan bangsa. (dendy)
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PERAN KOORDINASI BERITA SIGMET 

FIR ASIA PASIFIK 

DALAM DUNIA PENERBANGAN

Jakarta, 28-30 Juni 2021 telah dilaksanakan 
workshop SIGMET melalui pertemuan 
daring. Workshop yang diselenggarakan 
oleh HKO (Hongkong Observatory) ini 

membahas peran berita SIGMET koordinasi antar 
FIR (Flight Information Region) di Asia Pasifik bagi 
dunia penerbangan. Workshop ini diselenggarakan 
sebagai tindak lanjut dari Amandemen 79 Annex 3 
ICAO yang efektif berlaku sejak 5 November 2020. 

Tujuan workshop ini adalah untuk memfasilitasi 
koordinasi pembuatan berita SIGMET melalui 
tahapan penyelarasan yang lebih baik dalam praktik 
penerbitan berita SIGMET di antara peserta MWO  
(Meteorogical Watch Office) dan pemahaman yang 
lebih baik tentang kebutuhan pengguna berita 
SIGMET seperti pilot, maskapai penerbangan 
(Airline) sehingga dapat meningkatkan layanan 
informasi SIGMET untuk lebih mendukung antar 
komunitas penerbangan di wilayah tersebut. Selain 
itu workshop ini bermanfaat untuk meningkatkan 
pengertian dan pemahaman diantara peserta yang 
berasal dari berbagai wilayah MWO

Peserta pada workshop kali ini berjumlah 120 
orang, 88 orang adalah komunitas meteorologi 

(forecaster, manajer MWO, perwakilan WMO, 
dll) dan 32 orang lainnya berasal dari komunitas 
penerbangan ( pilot, pengontrol lalu lintas udara, 
operator penerbangan, serta perwakilan dari 
ICAO).

Workshop kali ini menghasilkan beberapa 
informasi penting diantaranya :

1. Dari peserta ICAO wilayah Asia Pasifik yang 
membawahi MET (Meteorology) yaitu Peter 
Dunda, menyampaikan tentang “Layanan 
informasi SIGMET dan koordinasi antar 
MWO yang berada di wilayah FIR nya 
masing-masing yang saat ini sedang berjalan 
dan bagaimana pada masa mendatang”. 
Dunda memperkenalkan berbagai kegiatan 
koordinasi SIGMET yang dilakukan oleh 
setiap MWO yang berada di wilayah 
tanggung jawab FIR/negaranya masing-
masing di wilayah Asia Pasifik yang saat ini 
sedang berlangsung seperti di wilayah Asia 
Selatan dan Asia Tenggara berikut panduan 
tentang bagaimana melakukan koordinasi 
SIGMET berdasarkan panduan regulasi 
SIGMET (Sigmet Guide) di wilayah Asia 
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Pasifik yang telah dibuat oleh ICAO.

2. Kapten Henry Chan dari HKALPA (Hong Kong 
Airline Pilots Association) menyampaikan 
presentasinya tentang “Persyaratan yang 
dibutuhkan bagi pilot pada layanan informasi 
SIGMET”. Chan berbagi cerita mengenai 
kondisi di masa lalu dimana informasi 
SIGMET masih sulit didapatkan, serta 
bagaimana perkembangan saat ini yang 
sudah lebih baik diakhiri dengan harapan 
bahwa kedepan akan ada inovasi SIGMET 
4D.

3. Anfernee Poon sebagai Project Officer dari 
Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong 
(HKCAD), menyampaikan presentasinya 
tentang “Persyaratan yang dibutuhkan 
petugas pengatur lalu lintas udara ATC (Air 
Traffic Controller) pada layanan informasi 
SIGMET”. Poon memperkenalkan aplikasi 
berbasis web dari HKO tentang Pemantau 
Cuaca Berbahaya. Aplikasi ini dapat 
menampilkan informasi SIGMET secara 
realtime  dan berkelanjutan. Poon juga 
mendemonstrasikan mode ATC dari aplikasi 
ini yang dapat menunjang operasional 
penerbangan di masa mendatang.

4. Kelvin Poon sebagai pimpinan perusahaan 
penerbangan Cathay Pacific Airways 
Ltd. dan Kapten James Toye sebagai 
pimpinan operasional penerbangan Cathay 
Pacific Airways Ltd., menyampaikan 
presentasi tentang “Persyaratan maskapai 
penerbangan pada layanan informasi 
SIGMET”. Mereka menyampaikan sudut 
pandang dari operasional penerbangan 
dengan menunjukkan aplikasi monitoring 
en-route selama penerbangan. Mereka 
juga berbagi pengalaman bagaimana 
menghindari sebaran debu vulkanik dengan 
memanfaatkan informasi SIGMET. 

Poin penting yang dihasilkan dari diskusi panel 
pada workshop kali ini adalah :

1. Pentingnya memahami kesenjangan antara 
kebutuhan pengguna seperti dari komunitas 
pilot, maskapai penerbangan dan setiap 
MWO dalam melakukan praktik pembuatan 
SIGMET. Perlunya mencari praktik secara 
umum tentang penerbitan berita SIGMET 
di antara MWO di wilayah FIR nya masing-
masing yang sesuai dalam regulasi 
Internasional ICAO Annex 3. 

2. Resolusi spasial dan waktu sangat penting 
dalam penerbitan SIGMET. Perlu ada 
sebuah persyaratan berbeda untuk rute 

penerbangan dalam berbagai kondisi lalu 
lintas udara (misalnya rute penerbangan di 
dekat bandara dengan rute penerbangan 
yang berada di atas laut).  

3. Diperlukan komunikasi yang baik dan intensif 
dalam melakukan koordinasi pembuatan 
SIGMET  terutama bagi FIR yang saling 

berbatasan seperti saling pengertian tentang 
praktik operasional antar MWO, saling 
berbagi hasil laporan pilot yang disampaikan 
kepada MWO, dan berbagi pengalaman 
tentang bagaimana teknis pembuatan 
prakiraan cuaca di antara MWO. 

4. Mempromosikan penggunaan secara cepat/
taktis berita SIGMET yang dimanifestasikan 
dalam lingkungan SWIM (System Wide 
Information Management) dengan format 
berita SIGMET dalam format IWXXM (ICAO  
Meteorological  Information  Exchange  
Model). 

(eddy m).

Tabel Daftar Peserta MWO yang Mengikuti Workshop
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DINAMIKA ATMOSFER DAN TRANSPOR UAP AIR 

PEMBENTUKAN SIKLON TROPIS DI BENUA MARITIM 

INDONESIA
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Indonesia yang terletak di wilayah tropis meyebabkan kawasan Indonesia berpotensi kecil terkena dampak 
langsung dari siklon tropis. Akan tetapi, dalam waktu 10 tahun terakhir sejumlah fenomena siklon tropis 
pernah terjadi di wilayah 0° hingga 10° LS dan menyebabkan cuaca signifikan di wilayah Benua Maritim 
Indonesia. Siklon tropis tersebut yakni siklon tropis Durga (2008), Kirrily (2009), Anggrek (2010), Bakung 
(2014), Cempaka (2017), Dahlia (2017) dan Flamboyan (2018). Analisis dinamika atmosfer saat terjadinya 
siklon tropis perlu dilakukan untuk mendapatkan karakteristik pertumbuhan siklon tropis di Benua Maritim 
Indonesia (BMI). Data yang digunakan berupa data reanalysis dari European Center for Medium Range 
Weather Forecasting (ECMWF) meliputi angin, vortisitas, divergensi, kecepatan vertikal, mean sea level 
pressure dan transpor uap air dengan resolusi 0,125° x 0,125°, serta didukung data vertical shear dari 
Cooporative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS) dan data Sea Surface Temperature 
(SST) dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Hasil penelitian menunjukkan 
parameter pendukung pertumbuhan siklon tropis seperti SST mencapai lebih dari 27 °C, tekanan terendah 
mencapai 984 mb, kecepatan angin maksimum mencapai 70 knot, vortisitas bernilai antara -20x10-5 /s 
hingga -8x10-5 /s, kecepatan vertikal bernilai antara -1,5 Pa/s hingga -0,2 Pa/s, vertical shear bernilai 
antara 5 hingga 25 knot, transpor uap air berkisar antara 1700 hingga 2400 kg/ms-1.

Kata kunci : Siklon tropis, Transpor uap air, Benua Maritim Indonesia (BMI)

ABSTRAK

Atmospheric dynamics and moisture transport forming 

tropical cyclones in Indonesia Maritime Continent

1. Pendahuluan

Posisi Indonesia yang terletak di wilayah tropis 

dengan koordinat 06°05’ LU sampai 11°25’ LS dan 
95°06’ BT sampai 141°41’ BT serta di kelilingi oleh 
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Barat, hal 
ini menyebabkan adanya interaksi antara lautan 

dan atmosfer sehingga mempengaruhi cuaca di 

Indonesia baik skala global, regional maupun lokal. 

Salah satu fenomena cuaca skala regional adalah 

siklon tropis. Siklon tropis didefinisikan sebagai 
badai dengan kekuatan besar yang terjadi di 

lautan luas dengan radius rata-rata 150 hingga 200 

km. Pembentukan siklon tropis ditandai dengan 

suhu permukaan laut mencapai lebih dari 26,5° 
dan umumnya terbentuk pada daerah antara 10° 
hingga 20° LU atau LS [1]. Seperti yang dikatakan 
oleh Brunt (1969), wilayah pembentukan siklon 

tropis berada di luar 8°  LU atau LS dari ekuator [2]. 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Emanuel 

(2003) yang menyatakan bahwa siklon tropis 

hanya terbentuk di wilayah lautan dengan suhu 

permukaan laut lebih dari 26,5 °C dan jarang 
terbentuk pada daerah yang terletak kurang dari 5 
°LU atau LS [3]. 

Namun, dalam waktu 10 tahun terakhir sejumlah 

fenomena siklon tropis pernah terjadi di wilayah 0° 

hingga 10° LS dan menyebabkan cuaca signifikan 
di wilayah Benua Maritim Indonesia. Siklon tropis 

tersebut yakni siklon tropis Durga (2008), Kirrily 
(2009), Anggrek (2010), Bakung (2014), Cempaka 

(2017), Dahlia (2017) dan Flamboyan (2018). 
Banyaknya kejadian siklon tropis yang disebutkan 

di atas menjadi dasar untuk dilakukannya analisis 

dinamika atmosfer saat terjadinya siklon tropis 

untuk mengidentifikasi karakteristik pertumbuhan 
siklon tropis dan transpor uap air di Benua Maritim 

Indonesia. 
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Penelitian tentang pembentukan siklon tropis 

telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Gray 

(1975) yang menjelaskan parameter dominan 

pendukung pembentukan siklon tropis, yaitu Sea 

Surface Temperature (SST) lebih dari 26,5 °C 
higga kedalaman 60 meter, Relative Humidity (RH) 

di lapisan menengah lebih dari 70 %, Vortisitas 
relatif pada lapisan bawah yang kuat, Vertikal 
windshear yang lemah, dan keadaan atmosfer 

yang labil, dimana vortisitas merupakan parameter 

yang paling mempengaruhi pertumbuhan siklon 

tropis [4].

Vortisitas merupakan parameter yang digunakan 
untuk melihat pergerakan siklonik atau antisiklonik 

dari sebuah sistem cuaca. Di belahan bumi utara 

(BBU), apabila vortisitas relatif lebih besar dari 

nol ( >0) maka menunjukkan adanya pergerakan 

siklonik yang menyebabkan massa udara akan 

bergerak ke atas dan sebaliknya apabila vortisitas 

relatif kurang dari nol ( <0) maka terjadi pergerakan 

antisiklonik sehingga udara akan bergerak ke 

bawah. Pada belahan bumi selatan (BBS) berlaku 

sebaliknya, apabila vortisitas relatif  lebih besar 

dari nol ( >0) maka terjadi pergerakan antisiklonik 

sehingga udara akan bergerak ke bawah dan 

apabila vortisitas relatif kurang dari nol ( <0) maka 

terjadi pergerakan siklonik yang menyebabkan 

udara akan bergerak ke atas [5].

Kecepatan vertikal (vertical velocity) merupakan 

suatu gerakan partikel udara atau parsel udara 

yang bergerak naik atau turun di atmosfer. Nilai 

tekanan akan menurun seiring kenaikan ketinggian, 

sehingga nilai  positif menunjukkan adanya 

pergerakan penurunan massa udara, sedangkan   

negatif menunjukkan adanya pergerakan kenaikan 

massa udara dengan satuan Pa/s [6]. 

Sumber dan distribusi uap air merupakan salah 

satu komponen utama dalam pembentukan awan-

awan konvektif yang berpotensi menghasilkan 

hujan. Transpor uap air memiliki peranan yang 

penting dalam menganalisis dampak dari 

beberapa gangguan cuaca terhadap curah hujan 

[7]. Transpor uap air merupakan pergerakan angin 

yang membawa massa uap air. Transpor uap air 

juga dapat dikatakan sebagai jumlah uap air yang 

ditransfer per satu volume massa udara [8]. Dalam 
penelitiannya, Zhou dan You membatasi data 

parameter pada ketinggian 300 mb disebabkan 

karena banyaknya data yang hilang pada ketinggian 

di atas 300 mb yang berpotensi mempengaruhi 

hasil perhitungan integrasi uap air secara vertikal. 

Transpor uap air dipengaruhi oleh angin zonal 
dan angin meridional yaitu angin komponen u, 

angin komponen v, dan kelembapan spesifik (q). 
Distribusi transpor uap air berbeda pada setiap 

lapisan atmosfer, sehingga untuk mengetahui 

pergerakan transpor uap air perhitungan dilakukan 

dari lapisan 1000-300 mb, 1000-700 mb, 700-500 

mb, dan 500-300 mb [9].

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan data reanalisis 

dari Era Interim European Center for Medium Range 

Weather Forecasting (ECMWF) berupa vortisitas, 

kecepatan vertikal, dan transpor uap air dimana 

data tersebut diambil saat terjadinya siklon tropis 

dalam format netcdf file (*.nc) setiap 6 jam dengan 
resolusi 0,125° x 0,125° dari lapisan 1000 hingga 

300 mb. Selain itu, data vertical shear diambil dari 

Cooporative Institute for Meteorological Satellite 

Studies (CIMSS) Tropical Cyclones dengan interval 

waktu setiap 6 jam. Kemudian, data pendukung 

seperti koordinat dan waktu terjadinya siklon 

tropis menggunakan data dari BMKG. Setelah 

pengumpulan data selesai, maka pengolahan data 

dilakukan menggunakan perangkat lunak GrADS 

untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk nilai 

satuan kemudian dimasukkan ke dalam microsoft 

excel dan dianalisis dalam bentuk grafik. Hasil ini 
kemudian dikaitkan dengan parameter pendukung 

yang telah di teliti oleh Gray (1975). Sehingga 

didapatkan karakteristik pembentukan siklon tropis 

di Benua Maritim Indonesia.    

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang dinamika 

atmosfer yang dilihat dari beberapa parameter 

pendukung pembentukan siklon tropis seperti yang 

dinyatakan oleh Gray (1975) yaitu SST, Kecepatan 

vertikal, Vortisitas, dan vertical shear. Kemudian, 
saat terjadinya siklon tropis perlu dilihat keadaan 

dari transpor uap air karena berkaitan dengan 

pengaruh pembentukan awan konvektif di wilayah 

yang dilaluinya. Berikut akan dibahas hasil dari 

parameter – parameter pendukung pembentukan 

siklon tropis di Benua Maritim Indonesia.

a. Sea Surface Temperature (SST), Tekanan 

Mimimum, dan vertical shear

Berdasarkan tabel 1, terlihat nilai SST, 

tekanan minimum, dan vertical shear saat 
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kejadian siklon tropis pada lintang 0° – 10 
°LS. SST merupakan salah satu faktor 

pendukung ketersediaan uap air di lautan, 

semakin tinggi SST hingga kedalaman 60 

meter maka semakin besar energi laten 

yang dihasilkan sebagai modal utama 

pembentukan siklo tropis [4]. Indonesia 

yang berada di wilayah tropis meyebabkan 

SST di perairannya lebih hangat daripada 

sekitarnya. Terlihat nilai SST secara umum 

saat terjadinya siklon tropis di BMI berkisar 

No Siklon Tropis Masa Hidup SST (℃)
Tekanan 

Minimum (hPa)
Vertical shear 

(knot)

1 Durga 22– 26 April 2008 26,7 – 28,7 984 10 – 20 knot

2 Kirrily 24 – 30 April 2009 28,8 – 29,6 999 5 – 10 knot

3 Anggrek
30 Oktober – 4 
November 2010

25,8 – 29,1 986 5 – 10 knot

4 Bakung 11 – 13 Desember 2014 28,2 – 28,7 991 5 – 10 knot

5 Cempaka 25 – 29 November 2017 28,4 – 28,9 998 5 – 25 knot

6 Dahlia
26 November – 4 
Desember 2017

26,7 – 29,4 985 10 - 30 knot

7 Flamboyan 28 April – 2 Mei 2018 25,6 – 28,9 986 5 – 15 knot

Tabel 1. Kejadian Siklon Tropis di Benua Maritim Indonesia

antara 25,6 hingga 29,6 °C dengan nilai SST 
dibawah 26,5 °C terjadi saat siklon tropis 
berada dalam fase punah. 

Meningkatnya SST menyebabkan 

terjadinya tekanan rendah di wilayah 

tersebut, dan massa udara akan berkumpul 

membentuk awan konvektif. Pada kejadian 

siklon tropis, secara umum nilai tekanan 

minimum untuk setiap siklonnya berada 

di bawah 1000 hPa dengan nilai tekanan 

terendah terjadi pada siklon tropis Durga. 

Penurunan tekanan secara signifikan dan 
terbentuknya gradien tekanan rendah 

(Trough) yang tajam dan rapat menyebabkan 

massa udara berkumpul dengan cepat dan 

mengalami dorongan sehingga terbentuklah 

pusaran angin, dan kemudian berkembang 

secara intensif menjadi siklon tropis. Selain 

SST dan tekanan, salah satu parameter 

pendukung pembentukan siklon tropis 

lainnya adalah vertical shear. Vertical shear 
merupakan perubahan angin baik dari segi 

arah maupun kecepatan secara vertikal dari 

lapisan 950 hingga 200 mb dan apabila nilai 

vertical shear kurang dari 20 knot, maka 

dapat mendukung pembentukan siklon tropis 

[4]. Terlihat pada Tabel 1, secara umum 

nilai vertical shear di wilayah pembentukan 

siklon tropis berkisar antara 5 hingga 25 

knot, dengan nilai yang semakin besar saat 

memasuki fase punah. Hal ini menunjukkan 

bahwa vertical shear menjadi salah satu 

pendukung terbentuknya siklon tropis di 

BMI, walaupun gaya Coriolisnya kecil. 

b. Kecepatan vertikal dan Vortisitas

Kecepatan vertikal digunakan untuk 

mengetahui pergerakan naik dan turunnya 

massa udara. Apabila kecepatan vertikal 

negatif berarti terjadi pengurangan nilai 

tekanan secara vertikal setiap detiknya 

atau dengan kata lain terjadi kenaikan 

massa udara. Pada gambar 1 terlihat nilai 

kecepatan vertikal lapisan bawah (850 
mb) secara umum dari 7 siklon tropis 

yang terjadi di BMI berkisar antara -0,2 

hingga -1,5 Pa/s. Kecepatan vertikal akan 

semakin negatif seiring bertambahnya 

ketinggian atau berkurangnya tekanan, hal 

ini menandakan bahwa pada lapisan bawah 

terjadi kenaikan massa udara hingga massa 

udara jenuh dan berkondensasi. Pada saat 

terjadi siklon tropis, kecepatan vertikal yang 

tinggi akan menentukan cepat atau tidaknya 

pertumbuhan awan – awan konvektif yang 

menjadi salah satu bagian penting dari 

siklon tropis. Pada gambar 1 terlihat bahwa 

kecepatan vertikal terbesar di capai oleh 
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siklon tropis Anggrek dan Dahlia dengan 

nilai (-1,5) Pa/s, dimana kecepatan vertikal 

maksimum ini dicapai 12 jam sebelum 

dinyatakan sebagai siklon tropis atau dengan 

kata lain terjadi pada fase pertumbuhan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada fase 

pertumbuhan, awan- awan konvektif yang 

menjulang tinggi sebagai bagian utama dari 

siklon tropis akan terbentuk dalam waktu 12 

jam. 

Selain kecepatan vertikal, terdapat juga 

parameter vortisitas untuk mengetahui 

pergerakan siklonik atau antisiklonik dari 

sebuah pusaran angin. Apabila nilai vortisitas 

negatif di belahan bumi selatan (BBS) maka 

menunjukkan adanya pergerakan siklonik 

yang menyebabkan kenaikan massa 

udara. Berdasarkan gambar 1 terlihat nilai 

vortisitas dan kecepatan vertikal yang saling 

mendukung dalam pembentukan siklon 

tropis. Secara umum vortisitas pada saat 

terjadinya siklon tropis di BMI tergolong 

cukup besar yaitu berkisar antara (-2)x10-5 

/s hingga (-38)x10-5 /s, dengan nilai yang 

mendominasi berkisar antara (-8)x10-5 /s 

hingga (-20)x10-5 /s. Nilai vortisitas terkuat 

pada umumnya berada pada fase matang 

atau pada saat suatu sistem tekanan rendah 

dinyatakan sebagai siklon tropis. Nilai 

vortisitas ini juga membuktikan teori Gray 

(1975) bahwa salah satu syarat terbentuknya 

siklon tropis adalah vortisitas lapisan bawah 

(850 mb) yang rendah. Seiring dengan 
berkembangnya siklon tropis dari fase 

pertumbuhan hingga punah, nilai vortisitas 

ini akan semakin tinggi mendekati fase 

punah. Siklon tropis di sekitar BMI memiliki 

masa hidup yang singkat dikarenakan gaya 

Coriolis yang kecil.
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 c. Angin gradien dan transpor uap air 

Pertumbuhan siklon tropis akan sangat 

mempengaruhi pola cuaca di wilayah 

sekitarnya, salah satunya adalah arah 

dan kecepatan angin. Adanya penurunan 

tekanan yang signifikan dan gradien tekanan 
yang rapat menyebabkan angin bergerak 

dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah 

dengan kecepatan yang cukup besar. 

Pergerakan angin ini membawa massa 

udara dan uap air yang akan mendukung 

pembentukan awan konvektif di wilayah yang 

dilaluinya. Kecepatan angin menjadi salah 

satu parameter yang menentukan kategori 

siklon tropis, semakin tinggi kecepatan 

anginnya, semakin besar dampak yang 

ditimbulkan dari siklon tropis tersebut apabila 

berdekatan dengan daratan, contohnya 

adalah siklon tropis Kirrily dan Cempaka. 

Berdasarkan gambar 2 terlihat kecepatan 

angin maksimum di wilayah dinding siklon 

berkisar antara 25 hingga 70 knot, dengan 

kecepatan angin maksimum sebesar 45 

hingga 70 knot dicapai pada siklon tropis 

Flamboyan dan kecepatan minimum 

Gambar 1. Grafik Kecepatan vertikal dan vortisitas dari masing-masing siklon tropis

sebesar 25 hingga 35 knot dominan terjadi 

pada siklon tropis Kirrily dan cempaka. Hal 

ini terjadi karena kedua siklon tropis tersebut 

berada dekat dengan daratan sehingga 

suplai uap air relatif lebih kecil dibandingkan 

siklon tropis lainnya.
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Transpor uap air merupakan pergerakan 

angin yang membawa massa uap air. 

Transpor uap air dipengaruhi oleh angin 

zonal dan angin meridional yaitu angin 
komponen u, angin komponen v, dan 

kelembapan spesifik (q). Maka dari itu, nilai 
transpor uap air salah satunya bergantung 

pada kecepatan angin yang bergerak di 

wilayah tersebut. Semakin besar kecepatan 

angin, maka transpor uap air memiliki 

kecenderungan meningkat. Meningkatnya 

nilai transpor uap air akan mempengaruhi 

pembentukan awan konvektif di wilayah 

yang dilalui nya. Pada gambar 2, terlihat 

Gambar 2. Grafik  Kecepatan angin permukaan dan transpor uap air dari masing-masing siklon tropis

nilai transpor uap air pada 7 siklon tropis 

yang terjadi di BMI memiliki nilai yang 

berkisar antara 200 hingga 2400 Kg/ms-1 

dengan nilai transpor uap air maksimum 

sebesar 1700 hingga 2400 Kg/ms-1 dicapai 

oleh siklon tropis Dahlia pada saat berada 

di fase matang. Selain itu, nilai transpor 

uap air maksimum dari masing masing 

siklon tropis juga dicapai pada fase matang 

dangan kisaran nilai yang berbeda-beda. 

Hal ini menujukkan bahwa, nilai maksimum 

transpor uap air berada pada fase matang 

dari sebuah siklon tropis.
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d. Streamline pada lapisan 925 mb dan       

300 mb

Streamline merupakan garis angin yang 

memperlihatkan pergerakan serta pola angin 

pada suatu waktu di sebuah wilayah. Pada 

data streamline, biasanya terlihat pola shear 

(belokan angin) dan area konvergen. Pada 

gambar 3 terlihat pola pergerakan siklonik 

pada lapisan 925 mb saat terjadi siklon tropis 

dan pola tersebut menghilang pada lapisan 

300 mb. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

lapisan 300 mb sudah terjadi divergensi 

atau penyebaran massa udara, disebabkan 

karena nilai vortisitas dan kecepatan vertikal 

yang sudah melemah di lapisan ini. Jika 
diperhatikan pada lapisan 300 mb terdapat 

belokan angin (shear), namun sudah tidak 

terlihat pola sikloniknya. 

Gambar 3. Streamline lapisan 925 mb dan 300 mb pada siklon tropis Durga, Kirrily, Anggrek, Bakung
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Pada gambar 3 dan 4, terlihat pola angin lapisan 

925 mb dan 300 mb pada saat terjadinya siklon 

tropis Bakung dan Dahlia, menunjukkan pola yang 

sama. Pada lapisan 925 mb, terlihat adanya area 

shear dan juga konvergen yang merupakan akibat 

dari adanya tekanan rendah dengan pergerakan 

searah jarum jam yang mengindikasikan adanya 

arus siklonik pada pusaran angin di BBS. 

Konvergen pada lapisan bawah ini akan didukung 

dengan vortisitas dan kecepatan vertikal untuk 

mengangkat massa udara sehingga pembentukan 

awan konvektif dapat terjadi. Pada lapisan 300 mb, 

arus siklonik masih terlihat sama dengan lapisan 

925 mb. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 

lapisan 300 mb, proses konvergen masih terjadi 

disertai dengan vortisitas dan kecepatan vertikal 

yang masih mendukung terjadinya pengangkatan 

massa udara.

 4. Kesimpulan

Terjadinya siklon tropis di benua maritim 

Indonesia didukung oleh beberapa parameter, 

yaitu:

a. Suhu permukaan laut (SST) yang berkisar 

antara 26,7 °C hingga 29,6 °C. 

b. Kecepatan angin terjadi antara 45 sampai 70 

Gambar 4. Streamline lapisan 925 mb dan 300 mb pada siklon tropis Cempaka, Dahlia, Flamboyan

knot dengan tekanan minimum 999 mb..

c. Vertical Shear berkisar antara 5 sampai 25 
knot.

d. Nilai kecepatan vertical atau vertical velocity 

berkisar antara (-1,5) Pa/s sampai (-0,2) 

Pa/s.

e. Vortisitas mencapai (-20)x10-5 /s sampai (-8)
x10-5 /s. 
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Siklon tropis juga mempengaruhi jumlah 

pengangkutan uap air di sekitar lokasi kejadian. 

Selama terjadinya siklon tropis di benua maritim 

Indonesia, transpor uap air maksimum mencapai 

1700 kg/ms-1 hingga 2400 kg/ms-1, di mana nilai ini 

cukup besar dan berpotensi untuk pertumbuhan 

awan konvektif. Proses konvergensi yang terjadi 

di wilayah siklon tropis juga dipengaruhi oleh 

pergerakan angin pada lapisan 925 mb sampai 300 

mb.
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