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September Ceria…

Assalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Apa kabar pembaca yang budiman? Kami harap semua 

sehat selalu dan jangan lupa menjaga protocol kesahatan 

dimana dan kapan saja ya.

Alhamdulillah Buletin MetAero kembali hadir, semua 

berkat pembaca yang budiman yang selalu mendo’akan 

kami semua para redaktur buletin agar tetap sehat, 

tetap bisa berkarya sehingga kami dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan mengenai apa saja seputar 

bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Insya 

Allah.

Pada edisi kali ini kami menyajikan ulasan tentang 

rangkuman parameter cuaca yang terjadi pada 

bulan September 2021, Alhamdulillah pada bulan 

September 2021 tidak  terdapat cuaca ekstrem yang 

terjadi di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ada juga 

pembahasan prakiraan cuaca mengenai potensi cuaca 

yang akan terjadi di bulan Oktober 2021. 

Pada rubrik Aerocom, pembaca yang budiman dapat 

menemukan artikel yang bagus sekali mengenai apa itu 

Gravity Wave sedangkan di rubrik Aeronews terdapat 

ulasan mengenai workshop antara BMKG dan NOOA, 

di rubrik Aerotech terdapat pembahasan mengenai 

Penangkal Petir dan terakhir apabila pembaca yang 

budiman tertarik ingin mengetahui faktor apa saja sih 

yang mempengaruhi terjadinya hujan lebat dan hujan 

sangat lebat silakan dibaca di rubrik Aerosearch ya. 

Demikianlah beberapa cuplikan artikel yang kami sajikan 

pada edisi kali ini semoga informasi yang kami berikan 

bermanfaat dan dapat menceriakan pembaca yang 

budiman.

Aamiiiin……

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
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PROFIL CUACA BULAN SEPTEMBER 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN OKTOBER

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
uletin MetAero menyajikan profil 
cuaca dan Aerodrome Climatological 

Summary (ACS). Profil cuaca bulan 
September 2021 menggambarkan 

rangkuman kondisi cuaca yang terjadi selama 

bulan terkait di bandara Soekarno-Hatta terdiri dari 

parameter arah dan kecepatan angin, visibility, 

curah hujan, temperatur udara dan kelembapan 

udara. ACS bulan Oktober menyajikan data angin, 

visibility, dan temperatur udara periode 10 tahun 

terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN SEPTEMBER 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan September 
2021 menunjukkan arah angin didominasi dari 

Selatan dan bervariasi antara Timur Laut hingga 

Barat Daya, sedangkan kecepatan angin rata-

rata bervariasi dari terendah hingga mencapai 

nilai maksimum 16 knot terjadi pada tanggal 5, 16 

dan 24 September 2021. Kecepatan angin yang 

berkisar antara 11–17 knot didominasi dari arah 

Timur Laut dan Timur. Berikut adalah gambar profil 
arah dan kecepatan angin bulan September 2021 

di Bandara Soekarno-Hatta yang disajikan dalam 

bentuk windrose.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan September 2021
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2.  VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) menjadi salah satu 

unsur cuaca yang sangat penting bagi penerbangan 

dalam kegiatan take-off dan landing , untuk itu 

para penerbang penting mengetahui kondisi jarak 

pandang guna keselamatan penerbangan. Profil 
visibility bulan September 2021 menunjukkan 

kondisi visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana 

mencapai maksimum rata-rata pada siang hari. 

Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan ini, 

yaitu 7,0 km. Sedangkan  kondisi nilai minimum 

saat bulan September  yaitu 2,5 km. Kondisi nilai 

minimum visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca 

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

September 2021.

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan September 2021 
menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar 58,2 

mm data tersebut menunjukkan adanya penurunan 

curah hujan dari bulan sebelumnya, dengan jumlah 

hari hujan sebanyak 13 hari. Distribusi curah hujan 

bulan September 2021 pada dasarian I (10 hari 

pertama) adalah 13,3 mm, kemudian dasarian II 

sebesar 36,0 mm, dan pada dasarian III dengan 

jumlah curah hujan sebesar 8,9 mm. Berikut adalah 

grafik sebaran curah hujan pada bulan September 
2021.

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 

dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 

temperatur udara mencapai nilai yang maksimum, 

maka tekanan udara akan menghasilkan nilai yang 

minimum. Profil tekanan udara bulan September 
2021 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara 

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan September 2021

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan September 2021

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan September 2021

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan September 2021 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 28,1⁰C. 

Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 

di bulan ini, yaitu 33,8⁰C terjadi pada tanggal 18 

September 2021. Kemudian nilai temperatur udara 

minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 23,0⁰C 
pada tanggal 7, 9 dan14 September 2021. Berikut 

adalah profil temperatur udara bulan September 
2021.
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pada bulan ini adalah 1008,9 mb. Adapun nilai 

maksimum yang terjadi pada bulan ini adalah 

sebesar 1013,2 mb sedangkan nilai minimum yang 

tercatat pada bulan September adalah 1004,8 mb. 

Berikut adalah grafik profil tekanan udara bulan 
September 2021.

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan September 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 0

2 HZ - - HZ 0

3 HZ - HZ HZ 0

4 - - HZ HZ 0

5 - - LTNG VCTS 0

6 -RA LTNG HZ 0

7 LTNG -RA -RA BR 1,2

8 BR - -RA BR 9,7

9 - - - - 0

10 - - HZ HZ 0

Gambar Grafik Tekanan Udara Bulan September 2021

6.  KELEMBAPAN UDARA

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

sebesar 76%.  Nilai kelembapan udara maksimum 

adalah sebesar 98% yang terjadi pada tanggal 13 

dan 14 September 2021 sedangkan kelembapan 

udara minimum adalah sebesar 40% terjadi pada 

tanggal 9 September 2021. Berikut adalah grafik 
profil kelembapan udara bulan September 2021.

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI    
PENERBANGAN

Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 

udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 

tertentu. Dalam dunia penerbangan kondisi cuaca 

merupakan hal yang sangat penting diketahui 

untuk kegiatan take-off dan landing serta dapat 

menunjang informasi pada saat kondisi en-route. 

Berikut adalah rangkuman kondisi cuaca yang 

mempengaruhi penerbangan di wilayah Bandara 

Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan September 

2021.

 Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan 

keadaan cuaca yang mendominasi adalah 

kekaburan udara (HZ) dan hujan ringan (-RA). 

Jumlah hari hujan pada bulan September sebanyak 
13 hari hujan.
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AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

OKTOBER

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

arah dan kecepatan angin bulan Oktober selama 

10 tahun (2011–2020) menyajikan data dalam 

bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan untuk 

kegiatan take-off dan landing selama bulan Oktober 

2021. ACS arah dan kecepatan angin di bulan 

Oktober menunjukkan angin dominan bertiup dari 

arah Selatan hingga Barat Daya dan juga masih 

ada angin yang cukup dominan bertiup dari arah 

Timur Laut dengan kecepatan bervariasi dari nilai 

paling rendah hingga kecepatan diatas 17 knot. 

Frekuensi kecepatan angin paling banyak yang 

terjadi di bulan Oktober ada pada kisaran 1–4 knot 

(36,0%). Persentase angin calm sebesar 4,9%, 

sedangkan persentase angin dengan kecepatan di 

atas 11 knot sebesar 7,7% yang sebagian besar 

terjadi dari arah Timur Laut. Adanya dominasi angin 

11 HZ - HZ -RA TTU

12 -RA HZ HZ -RA 0,5

13 BR LTNG -RA TSRA 22,0

14 -RA -RA - -RA 10,2

15 BR - -RA BR 0,8

16 BR - LTNG LTNG 0

17 HZ - - HZ 0

18 HZ - - HZ 0

19 HZ -RA TSRA BR 2,5

20 - - HZ HZ 0

21 HZ - - - 0

22 HZ - - HZ 0

23 HZ - - HZ 0

24 HZ - LTNG - 0

25 - - - HZ 0

26 - - LTNG HZ 0

27 HZ - -RA -RA 4,4

28 -RA - HZ BR 0,6

29 HZ - HZ HZ 0

30 HZ - TSRA BR 3,9

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Oktober Periode 

2011-2020

yang bervariasi di bulan Oktober menunjukkan 

masih berlangsungnya periode musim peralihan. 

Berikut ACS arah dan kecepatan angin bulan 

Oktober periode 10 tahun terakhir.
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Gambar ACS Visibility Bulan Oktober Tahun 2011-2020
Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Oktober Periode 2011-2020

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 

yang menjadi salah salah satu komponen penting 

dalam kegiatan take-off dan landing. Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) memberikan 

informasi terkait kondisi visibility pada bulan 

Oktober selama 10 tahun (2011–2020) guna 

memberikan gambaran keadaan visibility pada 

bulan Oktober tahun 2021 di bandara Soekarno-

Hatta. Secara umum kondisi visibility bulan Oktober 

didominasi pada kisaran 5000–8000 meter dengan 

persentase di atas 70% terjadi pada pukul 14.00–

23.00 UTC, sedangkan persentase terendah terjadi 

pada pukul 07.00 UTC. Visibility 3000–5000 meter 

dengan persentase tertinggi terjadi pada pukul 

21.00 UTC (21,6%), sedangkan untuk nilai visibility 

1500–3000 meter terlihat bahwa frekuensi kejadian 

tidak signifikan, tercatat persentase tertinggi hanya 
1,6%. Berikut ACS visibility Oktober periode 10 

tahun terakhir.

3.    TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara selama 10 tahun terakhir 

(2011–2020) di Bandara Soekarno-Hatta dapat 

dijadikan acuan untuk melihat kondisi temperatur 

udara pada bulan Oktober tahun 2021. Secara 

umum temperatur udara didominasi kisaran 

nilai 25°C–30°C dengan persentase tertinggi 

sebesar 95,8% terjadi pada pukul 12.00 UTC. 

Nilai temperatur udara pada kisaran 30°C–35°C 

terjadi pada pukul 02.00 UTC hingga 09.00 UTC 

dengan persentase tertinggi terjadi pada pukul 

04.00 UTC (96,1%). Sedangkan nilai temperatur 

udara terendah pada kisaran 20°C–25°C dengan 

persentase di atas 60% terjadi pada pukul 22.00–

23.00 UTC. Berikut ACS temperatur udara bulan 

Oktober periode 10 tahun terakhir. [umi, teguh]
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PRAKIRA AN CUACA BULAN OKTOBER 2021

P
ada bulan Oktober ini, banyak masyarakat 

merasa gerah dan sering bertanya 

apakah akan mulai hujan? Berdasarkan 

buku “Prakiraan Musim Hujan 2021/2022 di 

Indonesia” yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika pada bulan Agustus 
2021 yang lalu, seperti yang ditunjukkan gambar 1, 

pada umumnya awal musim hujan untuk Tangerang 

dimulai dari Oktober hingga Desember 2021. Di 

dalam rincian pembahasan pada buku tersebut, 

untuk awal musim hujan wilayah Tangerang bagian 

tengah, dan Kota Tangerang antara November II 

hingga Desember I. Awal musim hujan wilayah 

Tangerang bagian utara antara Desember I hingga 

Desember III. Sedangkan awal musim hujan untuk 

Tangerang bagian Selatan antara September III 

hingga Oktober II. Jika prakiraan awal musim hujan 
2021/2022 terhadap rata – rata (1981-2010) zona 

musim di Tangerang, umumnya awal musim hujan 

sama atau maju 1 dasarian daripada sebelumnya.

Gambar 1. Prakiraan Awal Musim Hujan 2021/2022 ZOM di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. 
(Sumber: Buku Prakiraan Musim Hujan 2021/2022 Di Indonesia, Agustus 2021)
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Untuk mengetahui prakiraan cuaca bulan 

Oktober 2021 yang termasuk prakiraan musim, 

maka diperlukan analisis kondisi faktor global 

sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole

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 disebut Indian Ocean Dipole atau Dipole 

Mode. Fenomena ini dapat diketahui dengan 

menggunakan metode 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 fase negatif, 

fase positif dan fase 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. 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. 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. 

Berdasarkan Model Internasional NWP 

(Numerical Weather Prediction), pada bulan 

Oktober 2021 perhitungan prakiraan nilai IOD 

menunjukkan nilai negatif yakni dibawah -0.4 

sebagai nilai ambang batas, kecuali Model BoM 

dan model CanSIPS yang berada di fase netral 

yakni diantara 0 hingga -0.4 (gambar 2). Nilai ini 

menggambarkan bahwa pada Bulan Oktober 2021 

ada kontribusi yang cukup signifikan terhadap 
pembentukan awan-awan konvektif di sekitar 

wilayah Indonesia khususnya wilayah bagian barat.

Gambar 2. Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Oktober 2021

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

Fenomena El Nino dan La Nina

Suatu fenomena penyimpangan iklim global 

yang terjadi di permukaan air laut Pasifik bagian 
Timur dan Tengah disebut El Nino dan La Nina. 

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.
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Gambar 3. Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Oktober 

2021

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

Pada gambar diatas dapat dilihat hasil dari 

perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 

(Numerical Weather Prediction) yang menunjukkan 

bahwa Indeks NINO 3.4 umumnya untuk bulan 

Oktober berada pada fase netral kecuali untuk 

model dari NOAA yang sudah memasuki kategori 

La-Nina (gambar 3).

Parameter yang juga dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi terjadinya fenomena El 
Nino atau La Nina yang dinilai dari perbedaan 

tekanan udara antara Darwin dan Tahiti disebut 

Southern Oscillation Index (SOI). Nilai SOI < −7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 

nilai SOI > +7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 

Pergerakan nilai SOI 30 hari terakhir memasuki 

bulan Oktober 2021 menunjukkan nilai +8.7 yang 

berarti mengindikasikan fase La Nina (gambar 4).

Keadaan Suhu Muka Laut

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 Oktober 2021 menunjukkan 

bahwa prakiraan anomali suhu muka laut bulan 

Oktober 2021 bernilai positif di seluruh wilayah 

Indonesia. Di wilayah perairan Pulau Jawa anomali 
suhu muka lautnya bernilai antara +0.4°C s/d 

+0.8°C yang akan mendukung peningkatan uap air 

di wilayah ini (gambar 5).

Gambar 4. Nilai SOI 30 hari terakhir

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

Gambar 5. Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Oktober 2021

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

Fenomena MJO

Gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 

ke arah Timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari 

disebut MJO (Madden Julian Oscillation). MJO 
terdiri dari delapan (8) fase yang dapat diketahui 

dengan melihat diagram fase monitoring MJO yang 
dikeluarkan oleh Bureau of Meteorology Australia 

(Badan Meteorologi Australia). Pada tiap fase MJO 
memiliki dampak pada wilayah yang berbeda. MJO 
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berdampak di wilayah Indonesia apabila nilai indeks 

MJO berada pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah 
apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 

gambar 6 diagram fase MJO, posisi terakhir 
MJO pada tanggal 5 Oktober 2021 berada pada 
kuadran 5 dan posisi di luar lingkaran. Keadaan 

ini menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
kuat atau aktif dalam mempengaruhi pembentukan 

awan-awan konvektif di wilayah Indonesia bagian 

timur.

Kondisi OLR

Untuk mendeteksi adanya tutupan awan 

berdasarkan radiasi gelombang panjang yang 

dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa dapat 

menggunakan nilai OLR (Outgoing Longwave 

Radiation).  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 Oktober 

2021 dengan merujuk rata – rata dari tanggal 3 

Oktober 2021 hingga tanggal 5 Oktober 2021 di 

sekitar Pulau Jawa cukup tinggi berkisar antara 
220 W/m2 hingga 240 W/m2 (gambar 7). Hal ini 

Gambar 6. Diagram Fase MJO
Sumber : http://www.bom.gov.au

menandakan adanya tutupan awan yang terdapat di 

wilayah Pulau Jawa termasuk Bandara Soekarno-
Hatta.

Sedangkan pada citra anomali OLR berwarna 

ungu yang menunjukkan nilai negatif. 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 

tutupan awan di atmosfer. Berdasarkan OLR Total 

dan Anomali OLR, terlihat pada gambar 7, wilayah 

Pulau Jawa bagian Barat memiliki nilai anomali 
OLR negatif yang mengindikasikan adanya tutupan 

awan akibat sistem konvektif di wilayah tersebut.

Gambar 7. OLR Total dan Anomali OLR

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

Secara klimatologis pada Bulan Oktober 2021 

sebagian besar wilayah Indonesia berada pada 

musim peralihan dari musim kemarau ke musim 

hujan termasuk di kawasan Bandara Soekarno-

Hatta. Sesuai dengan analisis beberapa faktor 

global diantaranya 

a. Parameter IOD yang bernilai negatif 

sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan 

awan dan bertambahnya intensitas curah hujan;

b. Parameter indeks Nino 3.4 menyatakan 

bahwa pada bulan Oktober 2021 diprakirakan fase 

netral menuju fase La Nina;

c. Parameter indeks SOI menunjukkan bahwa 

pada bulan Oktober 2021 diprakirakan fase La 

Nina;

d. Anomali suhu muka laut yang hangat 

sehingga mendukung dalam peningkatan uap air 

di wilayah ini;

e. Fase MJO yang kuat atau aktif dalam 
mempengaruhi pembentukan awan-awan konvektif 

di wilayah Indonesia; serta 

f. Nilai total OLR yang mulai rendah 

dibandingkan bulan sebelumnya dan anomali 

OLR yang negatif menunjukkan bahwa banyaknya 

tutupan awan yang terdapat di wilayah Pulau Jawa 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta. 

Merujuk pada hasil analisis diatas, diprakirakan 

pada bulan Oktober 2021 untuk waspada terjadinya 

hujan dengan intensitas sedang hingga lebat 

disertai angin kencang di wilayah Bandar Udara 

Soekarno-Hatta dikarenakan beberapa wilayah 

sekitar kawasan Bandar Udara Soekarno-Hatta 

sudah mulai memasuki awal musim hujan. (tia)
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G R AV I T Y  W AV E

T
erlalu lama kumenunggu kepastian, Tak 

satu pun yang menerima kehadiran ku ini, 

Ku ulang lagi mengatakan perasaan ini 

Namun kenyataan semua itu sia-sia, Sunyi senyap 

kosong ya begitu hatiku sekarang, Hati ini seakan 

sudah lama ingin di charger, Hati ini tidak mampu 

melakukan gaya tarik hati yang lain, Seakan teringat 

seperti hukum Gravitasi, Cinta bagaikan seperti 

Gaya Gravitasi, Yang mana ketika melempar ke 

atas, pasti akan jatuh kembali ke bawah, Begitu 

juga dengan cinta, Ketika menyatakan semua 

perasaan cinta, Namun kenyataan perasaan ini tak 

terbalas, Rasa nya itu seperti jatuh dari ketinggian, 

Sakitnya itu disini, Hatilah yang paling tersakiti. 

Rangkaian kalimat diatas merupakan bait puisi 

karangan Dimas Nugraha berjudul gravitasi cinta 

yang sengaja penulis ambil secara arbitrary melalui 

bantuan search engine optimization ternama dunia 

karena memiliki tema yang bernuansa dengan 

yang akan penulis bahas berikut.

Banyak orang sering mengaitkan antara cinta 

dan daya tarik atau ketertarikan atau dapat disebut 

sebagai gravitasi, namun hal tersebut paradox 

dengan pernyataan seorang ilmuan jenius Albert 

Einstein, dalam salah satu quotes terkenalnya 

dia mengatakan bahwa “Hukum gravitasi tidak 

berlaku terhadap orang yang sedang jatuh cinta;” 

[Albert Einstein]. Penulis mencoba mengambil 

jalan tengah antara perkataan penyair yang 

mengaitkan cinta dengan gravitasi dan pernyataan 

Albert Einstein, penyair beranggapan bahwa cinta 

yang dirasakannya ‘bak gayung bersambut’ alias 

tidak bertepuk sebelah tangan, sehingga terjadi 

saling tarik menarik yang kuat antara subjek dan 

objek, sedangkan pada Albert Einstein, penulis 

berasumsi bahwa orang yang jatuh cinta belum 

Gambar Skema gravity wave 

(sumber: http://www.eumetrain.org/data/4/452/print_4.htm)
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bisa membuktikan isi hati si objek baik secara 

lisan maupun tulisan dengan kata lain pembuktian 

secara ilmiah, sehingga tidak terjadi saling tarik 

menarik atau ketertarikan. Bagaimana mungkin 

berada di Bumi namun tidak terkena dampak 

hukum gravitasi, padahal Albert Einstein belum 

bisa membuktikan secara ilmiah apakah Issac 

Newton saat tertimpa apel tidak sedang mengalami 

Jatuh cinta?!  

Gravitasi merupakan fenomena yang terjadi 

pada benda yang memiliki massa. Hukum gravitasi 

dapat dinyatakan dengan persamaan gaya gravitasi 

yang berbanding lurus dengan massa kedua 

benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat 

jarak antara kedua benda, semakin besar massa 

kedua benda tersebut dan semakin kecil jarak 

antara kedua benda tersebut maka semakin besar 

gaya yang terjadi serta sebaliknya, Contohnya 

fenomena yang terjadi di Bumi. Di atmosfer bumi 

yang bersinggungan dengan permukaan laut atau 

permukaan darat maupun yang melayang pada 

suatu ketinggian tertentu terdapat banyak partikel-

partikel, baik itu partikel hydrometeorit maupun 

partikel lithometeorit, semakin besar massa partikel 

tersebut maka partikel-partikel itu akan berada 

dekat dengan permukaan bumi dikarenakan terjadi 

gaya gravitasi yang kuat contohnya pada lapisan 

troposfer terdapat banyak partikel dengan massa 

relatif molekul penyusunnya yang besar seperti 

komponen penyusun udara kering Oksigen (O2), 

Nitrogen (N2) dan Uap Air (H2O). 

Pada dasarnya partikel-partikel yang melayang 

tersebut mengalami keseimbangan hidrostatis. 

Untuk mengangkat satuan massa udara basah 

(udara kering + uap air) atau parsel udara basah 

keatas hingga berkondensasi menjadi awan 

dibutuhkan gaya yang nilainya berlawanan arah 

untuk melawan gaya gravitasi seperti fenomena 

konveksi dibutuhkan panas laten yang cukup dari 

radiasi matahari untuk diserap oleh parsel udara 

hingga mencapai suhu konvektif menyebabkan 

parsel udara mengalami buoyancy. Pada kasus 

tersebut udara lingkungan berada dalam kondisi 

tidak stabil karena suhu parsel udara lebih hangat 

dari suhu lingkungan sekitarnya yang dapat 

membentuk awan konvektif menjulang tinggi 

berkondensasi menembus langit hingga mencapai 

lapisan udara yang berada dalam kondisi stabil di 

ketinggian tropopause dan statosfer mengalami 

overshoot akibat momentum dari updraft parsel 

udara, bertumbukan dan menyatu melalui proses 

collision dan coalescence membentuk uap air 

menjadi titik-titik air kemudian menjadi titik-titik 

hujan, membeku menjadi partikel es (hail stone) 

yang memiliki massa yang lebih besar kemudian 

jatuh kembali terkena gaya gravitasi. 

Gravitasi yang kuat terjadi diwilayah kutub 

dibandingkan dengan di equator, konon partikel-

partikel tunggal disana berotasi mandiri secara kasat 

mata karena besarnya gaya gravitasi yang terjadi. 

Fenomena gaya gravitasi yang besar diwilayah 

kutub terjadi karena resultan gaya sentripetal yang 

mengarah kedalam sumbu rotasi bumi dijumlahkan 

dengan gaya gravitasi yang menuju ke pusat 

jari-jari atau inti bumi. Fenomena kesenjangan 

Gambar Skema gravitasi 

(sumber: https://courses.lumenlearning.com/suny-

osuniversityphysics/chapter/13-2-gravitation-near-earths-surface/)
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nilai gravitasi antara wilayah kutub dan equator 

yang signifikan menyebabkan ketinggian puncak 
lapisan troposfer (tropopause) berbeda pula. Untuk 

wilayah kutub ketinggian tropopause kurang lebih 

8 km dan ketinggian tropopause equator sekitar 

16 km. Dampak selanjutnya akibat kesenjangan 

ketinggian lapisan tropopause menyebabkan terjadi 

patahan tropopause di wilayah lintang menengah 

menimbulkan fenomena Jetstream dengan 

magnitude kecepatan angin melebihi 50 knot yang 

pernah penulis bahas pada tulisan sebelumnya. 

Berbicara tentang fenomena Jetstream atau 
angin kencang yang terjadi dilapisan dekat 

tropopause merupakan fenomena angin kencang 

yang terjadi secara horizontal, jika angin tersebut 

terjadi pada lapisan yang lebih rendah lagi, 

misalnya pada lapisan troposfer rendah dan 

menegah, dimana kontur muka bumi bervariasi 

antara lain terdapat pegunungan yang menjulang 

sangat tinggi kemudian ditabrak oleh fenomena 

angin berkecepatan tinggi semacamnya maka 

akan berdampak terjadinya suatu fenomena gravity 

wave.

Serupa dengan overshoot fenomena awan 

konvektif menembus lapisan stabil tropopause, 

pada kondisi atmosfer stabil yang dilewati oleh 

angin berkecepatan tinggi menabrak gunung, 

maka angin tersebut akan berosilasi membentuk 

gelombang seperti gelombang sinusoida yang 

memiliki puncak dan lembah.  Mengapa hal seperti 

osilasi gelombang sinusoida terjadi pada lapisan 

atmosfer stabil, hal ini terjadi karena pada saat 

kondisi atmosfer stabil maka parsel udara akan 

dipaksa untuk turun kebawah saat fase lembah 

gelombang karena parsel udara lebih dingin dari 

suhu atmosfer sekitarnya atau dengan kata lain 

parsel udara memiliki densitas yang lebih berat 

dan udara bergerak mencapai puncak gelombang 

akibat momentum dari gelombang tersebut yang 

melewati pegunungan. Sebaliknya jika fenomena 

tersebut terjadi pada atmosfer tidak stabil atau 

labil maka udara akan dipaksa bergerak terus 

menanjak karena suhu parsel udara lebih ringan 

dari pada suhu atmosfer sekitarnya sehingga fase 

osilasi gelombang tidak terjadi. Pada fase puncak 

gelombang, parsel udara berkondensasi menjadi 

awan akibat adanya overshoot dari momentum 

parsel udara yang diberikan oleh gelombang 

tersebut sehingga parsel udara basah cenderung 

berkondensasi pada daerah pertumbuhan awan 

tersebut. Sedangkan pada fase lembah gelombang 

akibat momentum yang diberikan oleh gelombang 

tersebut terjadi undershoot sehingga fenomena 

awan tidak terlihat karena parsel udara tidak 

mengalami kondensasi.

 Jika dapat diamati secara kasat mata maka pola 
awan yang terbentuk dari fenomena gravity wave 

menyerupai dengan pola dragon red massage 

yang warga Indonesia sering perbuat. Pola gravity 

wave semakin tidak kentara seiring panjang 

perjalanan gelombang karena sifat gelombang 

yang semakin melemah seiring perjalanan tempuh. 

Dalam meteorologi penerbangan, fenomena gravity 

wave merupakan suatu indikator yang berguna 

dalam menetukan fenomena clear air turbulensi 

yang terjadi didaerah berdekatan dengan daerah 

pegunungan yang dapat mengancam bagi kegiatan 

keselamatan operasional penerbangan.[Soni]

Gambar awan Gravity Wave

 (Sumber : https://visibleearth.nasa.gov/images/72790/atmospheric-

gravity-waves-between-indonesia-and-australia)
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P E N A N G K A L  P ET I R

H
ujan lebat disertai petir dengan suara 

menggelegar, pasti anda pernah 

mengalami situasi tersebut. Tahukah 

Anda? petir mengandung tegangan 

listrik yang sangat besar. Jika tidak dikendalikan 
dengan baik, sambaran petir bisa mengancam 

nyawa manusia dan merusak lingkungan. Hal 

ini dapat menjadi salah satu alasan Anda butuh 

penangkal petir di hunian Anda, agar terhindar dari 

sambaran petir.

Jika dulu penangkal petir sulit didapat karena 
alasan biaya, kini penangkal sudah semakin 

terjangkau dan pemasangannya pun kian mudah. 

Kalau Anda berencana memasang alat ini, Anda 

harus mengetahui konsep penangkal petir, 

cara kerja penangkal, tipe penangkal, hingga 

pemasangan penangkal konvensional. 

1. Apa itu penangkal petir?

Penangkal petir adalah perangkat sederhana 

berupa batang berbentuk tombak dari bahan logam 

yang runcing dan kabel. Ada 3 bagian komponen 

utama perangkat ini, yaitu splitzen atau batang 

penangkal, kawat konduktor,  grounding atau 

tempat pembumian.

Rangkaian ini adalah jalur bagi arus listrik dari 

petir untuk diteruskan langsung ke permukaan 

bumi. Tak heran jika penangkal petir sering 

ditemukan pada gedung pencakar langit karena 

bangunan bertingkat tinggi relatif dekat jaraknya 

dengan langit sehingga sangat rentan terhadap 

sambaran petir.

2. Fungsi penangkal petir

Fungsi utama penangkal petir adalah sebagai 

media penghantar listrik dari sambaran kilat yang 

diteruskan ke media lain seperti tanah. Selain 

itu, penangkal petir juga dapat meredam efek 

sambaran petir yang membahayakan. Penangkal 

dapat mencegah terjadinya konslet aliran listrik 

saat cuaca buruk dan banyak petir. Alat ini  bukan 

untuk mencegah datangnya petir yang menyambar 

benda-benda di bawah awan. Alat ini justru 

menangkap daya tarik-menarik muatan listrik yang 

berasal dari petir tersebut untuk disalurkan ke 

dalam tanah.

Pada saat terjadinya petir, dengan muatan listrik 

negatif di bawah awan sudah cukup banyak, maka 

muatan listrik positif pada tanah akan segera tertarik 

ke atas. Muatan listrik naik melalui kabel konduktor 

ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan 

listrik negatif tersebut berada cukup dekat di atas 

atap, daya tarik-menarik antara keduanya semakin 

kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal 

tersebut tertarik ke arah muatan negatif.

Pertemuan kedua muatan ini menghasilkan 

aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam 

tanah, melalui kabel konduktor, sehingga sambaran 

petir tidak langsung mengenai bangunan. Namun, 

sambaran petir masih dapat terjadi melalui kawat 

jaringan listrik serta merusak alat-alat elektronik 

pada bangunan yang terhubung ke jaringan 

listrik tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan 

kebakaran atau ledakan.

Untuk mencegah kerusakan besar akibat 

jaringan listrik yang tersambar petir, biasanya di 

dalam bangunan juga dilengkapi dengan surge 

arrester atau alat penstabil arus listrik.

3. Tipe penangkal petir

Saat ingin memasang penangkal petir, tentu 

Anda harus mengetahui tipenya yang sesuai,  

terdapat tiga tipe penangkal petir.



19Vol 4 No 9 2021 ISSN 2684-7299

a. Penangkal petir konvensional

Perangkat sederhana umumnya hanya 

menunggu datangnya petir untuk menyambar 

ujung penangkal. Prinsip kerjanya menangkap 

petir secara pasif. Berbentuk seperti tiang dan 

membutuhkan kabel konduktor. Karena bersifat 

pasif, bangunan dengan area yang luas kerap 

menggunakan beberapa penangkal sekaligus pada 

puncak atapnya. Bisa dipasang dan diaplikasikan 

di mana saja. Lebih ideal untuk bangunan dengan 

area sempit, seperti rumah tinggal.

Berikut langkah-langkah pemasangannya:

1. Siapkan sistem grounding terlebih dulu, 

dengan melihat tata letak serta struktur 

tanah yang dimiliki. Tanam ground rod 

hingga mencapai kedalaman air tanah agar 

petir dapat tersalur ke dalam tanah.

2. Buat sambungan jalur petir dengan kabel 

konduktor yang menghubungkan antara 

grounding dan Hindari pemasangan kabel 

berlekuk atau membentuk sudut runcing 

agar tidak terjadi loncatan muatan listrik saat 

terjadi petir.

3. Tentukan posisi splitzen di bagian tertinggi 

dari bangunan, yaitu atap.

4. Pastikan seluruh jaringan perangkat sudah 

terpasang dengan benar.

b. Penangkal petir elektrostatis

Menggunakan sistem E.S.E. (Early Streamer 

Emission) yang lebih aktif dalam menangkap petir. 

Perangkat ini memiliki satu elemen tambahan, 

yaitu head terminal yang berisi muatan listrik statis 

pada bagian ujung finial (splitzen). Head dapat 

menyimpan ion-ion positif dalam jumlah besar 

yang berasal dari dalam bumi. Ibarat magnet, head 

ini akan menarik ion-ion negatif yang ada di dalam 

awan sebelum ion-ion tersebut menghasilkan petir 

yang dahsyat. 

Alat dipasang tinggi untuk melindungi area yang 

lebih luas dan tidak membutuhkan kabel. Semakin 

tinggi head terminal dipasang, maka semakin 

luas jangkauan area yang dapat dilindungi. Bisa 

dipasang dan diaplikasikan di mana saja. Lebih 

ideal untuk bangunan dengan area luas, seperti 

rumah bertingkat, gedung pencakar langit, kawasan 

industri, dan perkebunan, karena bisa menjangkau 

radius lebih dari 50-150 m.

c. Penangkal petir radioaktif

Penangkal petir tipe radioaktif ini dilarang 

berdasarkan kesepakatan internasional terhadap 

pemakaian zat radioaktif yang dapat menganggu 

makhluk hidup dan menimbulkan bencana dari zat 

yang digunakan.

Cara kerja penangkal petir ini dengan reaksi 

netralisasi ion yang menggunakan bahan radio 

station aktif. Alat ini menghambat sistem ionisasi 

dimainkan dengan cara memakai zat radioaktif 

selayaknya Radiun 226 dan Amersium 241. Hal ini 

mampu menetralkan muatan listrik awan. Jenis ini 
tidak disarankan penggunaanya.

Gambar Penangkal petir elektrostatis

Gambar Penangkal petir konvensional
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4. Pentingnya penangkal petir untuk 
rumah hunian

Banyak pemilik rumah yang kurang pengetahuan 

mengenai pentingnya penangkal listrik di rumah. 

Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara 

yang sangat berpotensi terkena dampak anomali 

iklim La Nina setiap tahunnya. Saat keadaan cuaca 

memburuk,  petir seringkali menjadi penyebab 

bencana. Jangan remehkan bahaya sambaran 
petir yang dapat membahayakan penghuni rumah 

dan sekitarnya.

Jika Anda tinggal di rumah yang sangat tinggi, 
dikelilingi pohon yang lebih tinggi dari rumah 

Anda yang berjarak kurang dari 10 kaki dari 

struktur bangunan, atau tinggal di daerah dengan 

sambaran petir yang tinggi maka amat disarankan 

untuk memasang penangkal petir. 

Membangun sebuah instalasi penangkal 

petir rumahan tentunya membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit, terlebih jika Anda memilih tipe 

penangkal elektrostatis yang lebih praktis karena 

tidak memerlukan banyak splitzen dan jaringan 

kabel konduktor yang dipasang. Paket instalasi 

penangkal elektrostatis paling murah dijual dengan 

kisaran harga sekitar 8-9 juta rupiah untuk cakupan 

radius hingga 150 meter. 

Untuk keperluan skala kecil, Anda bisa membeli 

dan memasang sendiri penangkal biasa atau 

konvensional dengan biaya yang lebih murah.

       5. Bagian- bagian penangkal petir

Sebelum memutuskan untuk membeli dan 

memasang penangkal petir, penting bagi Anda 

untuk mengenal bagian-bagiannya. Anda perlu 

mengetahuinya agar dapat mengecek kelengkapan 

komponen atau bagiannya saat membeli. Berikut 

bagian-bagian penting penangkal listrik:

a. Air Terminal Head

Air terminal atau head berada pada bagian ujung 

atas. Pada penangkal konvensional, bentuknya 

menyerupai ujung tombak. Sementara itu, pada 

penangkal elektrostatis, head cenderung lebih 

besar dan lebar berbentuk menyerupai payung. 

Fungsi air terminal adalah untuk menjadi sasaran 

sambaran petir.

b. Konduktor

Konduktor adalah kabel yang berfungsi untuk 

mengalirkan tenaga yang tertangkap air terminal 

menuju grounding.

c. Grounding

Grounding adalah bagian penangkal yang berada 

di dalam tanah. Pembuatan dan penempatan 

grounding tidak boleh berada terlalu dekat dengan 

bangunan rumah. [Jihan]

Gambar Penangkal petir hunian rumah

Gambar Bagian-bagian penangkal petir
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“16TH ANNUAL INDONESIA – U.S. 
BMKG - NOAA PARTNERSHIP WORKSHOP”
“SUB-SEASONAL TO SEASONAL FORECAST: DETECTING 

EXTREME WEATHER EVENTS AT CLIMATE SCALE”

16
th Annual Indonesia - U.S. 

BMKG - NOAA Partnership 

Workshop merupakan 

program kerjasama Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Bersama National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) yang kali ini berlangsung 

secara online melalui Zoom Meeting dan kanal 

Youtube infoBMKG. Workshop ini diselenggarakan 

selama 3 hari mulai tanggal 29 September hingga 

1 Oktober 2021 yang mengusung tema “Sub-

seasonal to Seasonal Forecast: Detecting Extreme 

Weather Events at Climate Scale”.

Hari pertama workshop dimulai dengan 

upacara pembukaan dan sambutan dari Sidney 

Thurston, Ph.D. (Manajer Program dari Global 

Ocean Monitoring and Observing (GOMO) NOAA), 

Sung Kim (Duta besar Amerika untuk Indonesia), 

Craig Mclean (Asisten Administrator NOAA untuk 

Riset), Prof. Dwikorita Karnawati, Ph.D. (Kepala 

BMKG), dan keynote speech yang disampaikan 

oleh Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar 
Panjaitan, M.P.A. selaku Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi.  Sambutan 

pertama disampaikan oleh Sidney Thurston, beliau 

menyampaikan bahwa workshop ini merupakan 

proses bertukar ilmu antara BMKG dan NOAA 

yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu dan 

keahlian untuk membangun serta meningkatkan 

pengetahuan para peserta.
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Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa prioritasnya 

adalah membuat BMKG menjadi sebagai 

organisasi kelas dunia dan berharap melalui 

workshop ini BMKG bisa sejajar dengan pusat iklim 

global lainnya. Beliau juga menyampaikan bahwa 

Indonesia merupakan negara yang berpotensi 

mengalami cuaca ekstrem dan juga termasuk 

kawasan rawan seingga berharap BMKG dapat 

menjadi bagian dari komunitas cuaca dan iklim 

global, salah satunya dengan cara mengadakan 

kerjasama dengan NOAA. Dalam sambutannya, 

Menteri Koodinator Bidang Maritim dan Investasi, 

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa 

pemerintah Indonesia berterimakasih kepada 

NOAA, karena tidak hanya membantu dalam 

masalah perubahan iklim, NOAA juga membantu 

penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain 

menggunakan data dari Facebook, Google, dan 

NASA, Luhut mengatakan menggunakan data 

NOAA untuk membuat strategi penanganan 

kebijakan Covid-19.

Materi sesi pertama di isi oleh 4 orang 

pemateri. Sidney Thurston, Ph.D menyampaikan 

mengenai Adopsi Agenda workshop, Rekomendasi 

dari workshop ke 15 pada tahun lalu. Materi 

mengenai layanan Cuaca Nasional Amerika 

Serikat (NWS) Pengamatan Darat dan Laut di 

sampaikan oleh Tom Manset, Prof.Muh.Aris Marfai 

menyampaikan mengenai Peranan Informasi 

Geospasial dalam mitigasi perubahan iklim. Sesi 

ini ditutup dengan materi Biweekly Mixed Rossby-

Gravity Waves in the Equatorial Indian Ocean oleh 

Prof. Mike Mcphaden. Sesi kedua diisi dengan 

materi mengenai Subseasonal To Seasonal 

Prediction yang disampaikan oleh Dr. Tri Wahyu 

Hadi (ITB), Dr. Donaldi (BMKG), Dian Nur Ratri, 

M.Sc. (BMKG), Dava Amrina, M.Si (BMKG).

Materi hari kedua pada sesi 3 mengenai 

Tsunami Related Activities oleh Mike Angove, Dr. 

Gambar Kegiatan BMKG-NOAA Partnership Workshop via Zoom

Charles Mc Creery, Dr. Laura Kong, Dr. Diego 

Arcas, dan Prof Bruce Howe. Sesi 4 diisi dengan 

materi mengenai Kekeringan dan Iklim Ekstrem 

yang disampaikan oleh Dr. Amanda Sheffield 
dan Dr. Wassila Thiaw. Materi mengenai 

Variabilitas Iklim Indonesia dibawakan oleh Prof. 

Sri Yudawati Cahyarini, Hendri Irwandi, M.Sim, 

dan Mugni Hadi Hariadi, M. Sc pada sesi kelima.

Hari ketiga workshop dilanjutkan dengan 

sesi 6, paparan materi yang disampaikan 

mengenai Equatorial Atmospheric Waves oleh Dr. 

Chidong Zhang, Sandro Lubis, dan Ph.D, AJ Reiss. 
Sesi ini ditutup dengan diskusi yang dipandu ole 

moderator. Sesi 7 diisi dengan materi praktek 

mengenai Monitoring Equatorial Atmospheric 

Waves oleh Dr. Carl Schreck. Workshop ditutup 

dengan materi dan diskusi sesi 8 mengenai MJO 
dan Gelombang Tropis oleh Dr. Ida Pramuwardani 

(BMKG), Dr. Rahmat Hidayat (IPB), dan Fadhlil 

R. Muhammad (Melbourne University). [ai]
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ANALISIS ATMOSFER PADA SAAT KEJADIAN HUJAN SANGAT 
LEBAT 

(STUDI KASUS TANGGAL 9 AGUSTUS 2021)
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1*1,2)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
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Kejadian hujan sangat lebat tidak hanya berpotensi pada musim hujan, namun juga berpotensi terjadi 

pada musim kemarau maupun peralihan. Hujan termasuk penyebab utama hidrometeorologi. hujan sangat 
lebat terjadi pada 9 Agustus 2021 di wilayah Tangerang. Hujan yang turun dalam waktu singkat tersebut 
termasuk dalam kriteria hujan sangat lebat dimana curah hujan tertakar mencapai 50 mm per jam. Analisis 

diperlukan untuk memahami kondisi atmosfer selama hujan berlangsung. Data model global ECMWF yang 

terdiri dari angin, kelembapan, vertical velocity, dan divergensi menunjukkan kondisi atmosfer yang labil 

sebelum dan selama hujan lebat berlangsung. Citra radar hasil keluaran produk CMAX memperlihatkan 

awan termasuk jenis awan konvektif dengan nilai reflektivitas mencapai 43 dBZ. 

Kata kunci : ECMWF, citra radar, hujan sangat lebat

ABSTRAK

ATMOSPHERIC ANALYSIS ON A VERY HEAVY RAINFALL EVENT 
(CASE STUDY AUGUST 9, 2021)

1. Pendahuluan

Potensi  hujan  lebat tidak  hanya terjadi  pada 

musim hujan, namun juga  dapat berpotensi 

terjadi pada musim peralihan maupun musim 

kemarau. Kondisi atmosfer yang labil dapat 

mendukung pembentukan awan konvektif 

yang mampu menghasilkan hujan dengan 

intensitas lebat hingga sangat lebat [1]. Hujan 

merupakan salah satu penyebab utama 

bencana hidrometeorologi. Hujan yang turun 

di perbukitan atau pegunungan dengan kontur 

permukaan tertentu dapat menimbulkan longsor. 

Sedangkan pada wilayah dengan area resapan  

kurang  dapat  menimbulkan  banjir.  Beberapa 

tahun terakhir, bencana banjir yang disebabkan 

hujan lebat terus meningkat diseluruh dunia [2].

BMKG mendeskripsikan hujan sangat lebat 

sebagai hujan dengan curah hujan lebih dari 20 

mm per jam atau antara  lebih dari 100 mm per 

hari [3]. Salah satu kejadian hujan sangat lebat 

saat musim kemarau terjadi pada 9 Agustus 

2021 di Tangerang. Data curah hujan Stasiun 

Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta Tangerang 

mencatat curah hujan tertakar sebesar 66.6 mm.

Beberapa analisis hujan dilakukan dengan 

memanfaatkan data model cuaca [4] dan 

penginderaan jauh [5]. Data model cuaca 

digunakan untuk melengkapi data observasi yang 

kurang baik temporal maupun spasial. Dalam 

penelitian ini model cuaca global yang digunakan 

adalah model cuaca ERA5. ERA5 merupakan 
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model reanalisis yang dikembangkan oleh Europan 

Centre for Medium-Range Weather Forecast 

(ECMWF) [6]. ERA5 memiliki perbedaan dengan 

pendahulunya ERA-Interim antara lain resolusi 

spasial dan temporal semakin baik. Ketersediaan 

data reanalisis model cuaca ERA-Interim 2 

sampai 3 bulan kebelakang, sedangkan model 

cuaca ERA5 tersedia 2 sampai 5 hari kebelakang.

Pada penelitian ini memanfaatkan model cuaca 

global  ERA5  dan  radar  cuaca  doppler untuk  

mengkaji kondisi atmosfer sebelum, saat, dan 

sesudah hujan sangat lebat. Penggunaan model 

cuaca dan radar cuaca diharapkan dapat memberikan 

gambaran kondisi atmosfer dan perkembangan 

awan selama kejadian hujan sangat lebat.

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan 

Benda, Kota Tangerang, Banten pada tanggal 9 

Agustus 2021. Penelitian mengambil koordinat 

6.12523 LS dan 106.6581 BT untuk mewakili 

representasi wilayah penelitan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

pengamatan permukaan, model cuaca ERA5, 

dan citra radar cuaca tanggal 9 Agustus 2021 

antara pukul 14.30 UTC sampai 18.00 UTC. Data 

pengamatan permukaan berupa data curah hujan 

yang diadapat dari Automatic Weather Station 

(AWS) di Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno 

Hatta. Data model reanalisis ERA5 yang digunakan 

antara lain data angin u dan v ketinggian 925 

mb, divergensi, kelembapan relatif, dan vertical 

velocity dengan resolusi spasial 0.25o x 0.25o 

antara ketinggian 1000 mb hingga 100 mb dengan 

kerapatan horizontal 27 level tekanan. Data model 

cuaca dilolah dan divisualisasikan dengan aplikasi 

GRADS. Sedangkan data citra radar cuaca yang 

digunakan merupakan hasil keluaran produk 

CMAX.

Metode dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analitis pada data series curah 

hujan, model cuaca ERA5, dan citra radar. Data 

curah hujan digunakan untuk melihat lama hujan 

berlangsung dan menentukan kriteria intensitas 

hujan. Data ERA5 untuk merepresentasikan kondisi 

atmosfer selama hujan dan data citra radar untuk 

melihat perkembangan awan konvektif penyebab 

hujan lebat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Data Pengamatan Permukaan

Grafik pada gambar 1 menunjukkan curah hujan 
tertakar pada AWS antara pukul 14.30 UTC – 18.00 

UTC pada tanggal 9 Agustus 2021. Hujan mulai 

terjadi pada pukul 14.40 dan berakhir pada pukul 

17.40. Hujan terjadi dalam waktu yang singkat 

namun dengan intensitas yang tinggi. Terlihat 

peningkatan signifikan curah hujan antar pukul 
14.40 – 15.40 yakni tertakar 50 mm. Hujan masuk 

dalam kriteria hujan sangat lebat karena lebih dari 

20 mm per jam.

Analisis streamline lapisan 925

Gambar 2. Streamline 925 mb

Gambar 1. Grafik curah hujan pada 9 Agustus 2021
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Data angin u dan v pada lapisan 925 mb 

diolah agar dapat menampilkan streamline angin. 

Streamline berguna untuk mengetahui gangguan 

cuaca skala regional dan arah pergerakan masa 

udara. Berdasarkan streamline keluaran model 

terlihat bahwa terdapat pola pertemuan angin atau 

daerah konvergen di wilayah Banten dan Jakarta 
bagian Utara. Pada area konvergen tersebut juga 

terlihat ada perlambatan angin. Hal ini menunjukkan 

pergerakan masa udara yang terhambat dapat 

memicu pertumbuhan awan-awan pada area 

tersebut.

Analisis Kelembapan Relatif

Data model Relative Humidity (RH) atau 

kelembapan merupakan data tekanan uap air 

dalam persen dari nilai dimana udara menjadi 

jenuh. Data yang ditampilkan dipilih pada koordinat 

wilayah penelitian. Dari data RH terlihat nilai RH 

sebesar 80% hinggal lapisan 600 mb. Peningkatan 

kelembapan terjadi antara pukul 14.00- 18.00 UTC. 

RH pada lapisan 700 mb lebih dari 90% terlihat 

pada pukul 15.00 UTC Dari data terlihat udara 

cenderung lebih basah selama hujan berlangsung

Analisis Divergensi

Divergensi menghitung udara yang menyebar 

secara horizontal dari suatu titik tiap meter persegi. 

Pada gambar 4 terlihat divergensi bernilai negatif 

pada ketinggian 1000 mb hingga 800 mb selama 

sebelum, saat, dan sesudah hujan berlangsung. 

Divergensi positif terjadi pada ketinggian lebih 

dari 800 mb. Nilai divergensi negatif pada 

lapisan bawah atmosfer mengindikasikan udara  

mengumpul atau konvergen dan nilai divergensi 

positif mengindikasikan udara menyebar atau 

divergen. Pola udara konvergen pada lapisan 

bawah mendukung pertumbuhan awan sehingga 

awan konvektif tumbuh dan bertahan.

Gambar 3. Kelembapan relatif

Gambar 4. Divergensi 

Analisis Vertical Velocity

Berdasarkan gambar 5, vertical velocity 

menunjukkan nilai negatif selama hujan 

berlangsung. Nilai negatif memperlihatkan aktivitas 

masa udara yang naik pada lapisan 900 mb. Pada 

pukul 17.00 terlihat ada penurunan nilai vertical 

velocity pada lapisan 500 mb sampai 300 mb 

sebesar - 0.5 Pa/s. Udara naik dapat membawa 

massa udara yang lembab ke lapisan atas yang 

menjadi energi pembentukan awan hujan.

Gambar 5. Vertical Velocity
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Analisis Citra Radar

Analisis citra radar menggunakan produk 

CMAX yang merupakan hasil scan radar 

yang merepresentasikan nilai maksimum 

pada keseluruhan volume scan. citra radar 

memperlihatkan awan mulai tumbuh dari selatan 

dan barat daya Tangerang dan bergerak menuju 

utara. terlihat pada pukul 15.00 UTC awan 

mencapai koordinat area penelitian dengan nilai 

reflektivitas menacapai 43 dBZ. Pumpunan awan 
terdeteksi sebagai awan kumulonimbus.

Awan terus bergerak keutara dan meluruh 

pada jam 18.00 UTC. Hal ini ditandai dengan nilai 

reflektifitas yang menurun dan bentuk awan yang 
menyebar. 

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kondisi atmosfer 

menggunakan model terlihat kondisi atmosfer 

yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. 

Pola konvergen dan perlambatan angin terjadi 

pada area penelitian. Penumpukan massa udara 

dapat terjadi yang mendukung pertumbuhan awan. 

Nilai RH yang tinggi pada lapisan bawah berkisar 

90% keatas menunjukkan kandungan uap air di 

atmosfer. Nilai divergensi negatif pada lapisan 

bawah antara lapisan 1000 mb hingga 800 mb 

menunjukkan pola konvergen atmosfer lapisan 

bawah yang menyebabkan udara naik.

Dominasi nilai vertical velocity negatif pada 

lapisan 900 mb ke atas dan penurunan nilai hingga 

0.5 Pa/s terjadi pada lapisan antara 500 mb hingga 

Gambar 6. Citra radar produk CMAX



28 Vol 4 No 6 2021ISSN 2684-7299

300 mb. Analisis streamline, divergensi, vertical 

velocity, dan RH menunjukkan atmosfer yang 

labil sebelum dan selama kejadian hujan lebat 

berlangsung. Pantauan citra radar produk CMAX 

menunjukkan awan mulai bergerak dari selatan 

dan barat daya Tangerang dan masuk wilayah 

tangerang pukul 15.00 UTC dan meluruh pada 

18.00 UTC. Nilai reflektivitas mencapai 43 dBZ.
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