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“WASPADA MUSIM HUJAN“
Alhamdulillah, Buletin MetAero kembali hadir 

di tengah para pembaca yang haus akan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang meteorologi 

penerbangan untuk wilayah Bandara Soekarno-Hatta. 

Pada edisi bulan Oktober kali ini, Buletin MetAero 

menyajikan beragam artikel menarik dan bermanfaat 

untuk menambah wawasan kita semua.

Seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini hujan 

semakin sering turun sehingga penting sekali bagi kita 

untuk mengetahui bagaimana prakiraan cuaca untuk 

bulan November. Apakah hujan akan semakin sering 

dan lebat ? Seluruh informasi tersebut dipaparkan 

dengan jelas dalam artikel Prakiraan Cuaca Bulan 

November 2021 yang terdapat  dalam rubrik Aerowatch. 

Di rubrik ini pula dijelaskan bagaimana profil cuaca 
yang terjadi selama bulan Oktober beserta data 

Aerodrome Climatological Summary bulan November. 

Untuk rubrik lainnya banyak berisi artikel yang 

sangat berguna untuk meningkatkan pengetahuan kita. 

Seperti rubrik Aerocom dibahas mengenai gelombang 

panas yang sempat menjadi hot issue pada awal 

bulan Oktober. Ada juga artikel tentang Crosswind 

dan Tailwind yang memberikan pemahaman untuk 

kita seperti apa kondisi jenis angin yang berbahaya 

bagi penerbangan ini. Pada rubrik Aerotech yang 

khusus membahas informasi tentang teknologi, kali ini 

mengupas tentang Vaisala Weather Radar WRS400. 

Terdapat juga liputan tentang kegiatan-kegiatan yang 

diadakan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dalam 

rubrik Aeronews. Terakhir, terdapat hasil karya tulis 

ilmiah yang membahas tentang kondisi atmosfer saat 

kejadian angin kencang di wilayah Depok, Jawa Barat 

21 September 2021 lalu yang kami sajikan dalam 

rubrik Aerosearch.

Itulah gambaran secara umum informasi yang 

terdapat dalam Buletin MetAero edisi bulan ini. 

Menarik bukan ? Demikian yang dapat kami 

sampaikan, semoga dengan terbitnya Buletin MetAero 

ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Selamat 

membaca. 
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PROFIL CUACA BULAN OKTOBER 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN NOVEMBER

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
uletin MetAero kembali menyajikan 

profil cuaca dan Aerodrome 

Climatological Summary (ACS). 

Profil cuaca bulan Oktober 2021 
menggambarkan rangkuman kondisi cuaca yang 

terjadi selama bulan terkait. Bulan Oktober menjadi 

salah satu periode peralihan dari musim kemarau 

ke musim hujan sehingga perlu menjadi perhatian 

terlebih kondisi Angin. Monsun Australia yang 

mulai melemah dan Monsun Asia yang mulai aktif 

dan menguat. ACS bulan November menyajikan 

data angin, visibility, dan temperatur udara periode 

2011 hingga 2020 sebagai pedoman untuk kondisi 

pada tahun ini. 

PROFIL CUACA BULAN OKTOBER 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dam kecepatan angin bulan Oktober 
2021 menunjukkan arah angin didominasi arah 

Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan 

bervariasi dari nilai terendah hingga 17 knot. 

Periode peralihan kali ini menunjukkan angin 

timuran meskipun sudah berkurang intensitasnya, 

namun masih tercatat ada yang berkecepatan 

tinggi sehingga patut diwaspadai oleh para 

pengguna informasi meteorologi penerbangan. 

Angin calm memiliki persentase 2,0% sedangkan 

angin maksimum yang mencapai 17 knot memiliki 

persentase 0,7%. Pada bulan Oktober data 

angin tegak lurus landasan (cross wind) memiliki 

persentase yang cukup tinggi mencapai 30%. 

Namun kondisi angin crosswind  dominan masih 

dalam kecepatan rendah. Periode peralihan yang 

mengakibatkan variasi angin dapat memberikan 

efek tailwind serta kewaspadaan terhadap arah 

angin tegak lurus landasan (crosswind) diharapkan 

menjadi perhatian kegiatan transportasi 

penerbangan, terutama pada kegiatan take-off dan 

landing. Berikut profil arah kecepatan angin bulan 
Oktober 2021.
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Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Oktober 2021

2. VISIBILITY

Visibility menjadi salah satu komponen penting 

dalam kegiatan take-off dan landing. Nilai visibility 

ini dipengaruhi dengan keadaan cuaca pada waktu 

tersebut. Kondisi visibility bulan Oktober 2021 

menunjukkan nilai rata-rata visibility adalah 6,7 km. 

Nilai visibility maksimum pada bulan ini sebesar          

10 km sedangkan nilai visibility minimum sebesar 

0,9 km. Kondisi visibility rata-rata maksimum 

berada pada jam 15.00 WIB. Adapun penyebab 

kondisi visibility minimum, yaitu udara kabur (haze/

mist) dan adanya presipitasi/hujan. Berikut adalah 

profil visibility harian selama bulan Oktober 2021.

Gambar Profil Visibility bulan Oktober 2021

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Oktober 2021 
menunjukkan jumlah curah hujan tercatat pada 

bulan Oktober adalah 106,1 mm, dengan hari hujan 

sebanyak 11 hari. Pada dasarian 1 (hari ke-1 hingga 

10) memiliki nilai curah hujan lebih rendah daripada 

dasarian 2 dan 3. Jumlah curah hujan dasarian 

1 sebesar 6,2 mm. Kemudian pada dasarian 2 
(hari ke-11 hingga 20) jumlah curah hujan sebesar 

67,5 mm. Sedangkan pada dasarian 3 (hari ke-21 

hingga 31) jumlah curah hujan sebesar 32,4 mm. 

Pada bulan Oktober curah hujan tertinggi terjadi 

pada tanggal 17 Oktober yaitu 38,5 mm. Berikut 

profil curah hujan bulan Oktober 2021.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Oktober 2021

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara merupakan parameter 

cuaca yang dapat mempengaruhi tekanan udara 

sehingga menjadi komponen penting dalam 

meteorologi penerbangan. Profil temperatur udara 
rata-rata pada bulan Oktober 2021 sebesar 28,2 

°C. Kondisi temperatur udara pada bulan Oktober 
memiliki kecenderungan meningkat pada siang 

hari dan mencapai maksimum pada pukul 11.00 – 

14.00 WIB. Nilai temperatur maksimum pada bulan 

Oktober 2021 mencapai 34,4 °C yang terjadi pada 

tanggal 5 Oktober 2021, sedangkan temperatur 

minimum sebesar 22,4 °C yang terjadi pada 
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tanggal 7 Oktober 2021. Berikut profil temperatur 
udara bulan Oktober 2021.

Gambar Profil Temperatur Udara bulan Oktober 2021

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara yang tepat dan akurat 
dibutuhkan untuk mendukung keselamatan dan 

kenyamanan penerbangan terlebih saat kegiatan 

take-off dan landing. Profil tekanan udara bulan 
Oktober 2021 menunjukkan rata-rata tekanan udara 

sebesar 1008,5 mb. Tekanan udara maksimum 

yag terjadi pada bulan Oktober 2021 sebesar 

1014,1 mb yang tercatat pada tanggal 19 Oktober, 

sedangkan tekanan udara minimum yang terjadi 

sebesar 1003,8 mb yang tercatat pada tanggal 15 

Oktober. Berikut profil tekanan udara pada bulan 
Oktober 2021.

 
Gambar Profil Tekanan Udara bulan Oktober 2021

6. KELEMBAPAN UDARA

Kelembapan udara merupakan konsentrasi 
uap air yag terkandung di dalam parsel udara. 

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

sebesar 75,5%. Nilai kelembapan udara maksimum 

sebesar 100% yang terjadi pada tanggal 27 

Oktober 2021, sedangkan kelembapan udara 

minimum sebesar 43% yang terjadi pada tanggal 

5 Oktober 2021. Berikut adalah profil kelembapan 
udara bulan Oktober 2021.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Oktober 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 Oktober 

2021.
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TGL

PAGI HARI (07.00-

12.00 WIB)

(00 – 05 UTC)

SIANG HARI 

(13.00-18.00 WIB)

(06 – 11 UTC)

MALAM HARI 

(19.00-00.00 WIB)

(12 – 17 UTC)

DINI HARI 

(01.00-06.00 WIB)

(18 – 23 UTC)

RAIN

(mm)

1 HZ HZ HZ HZ 0

2 HZ HZ HZ HZ 0

3 HZ - HZ HZ 0

4 HZ VCTS VCTS HZ 0

5 HZ - - - 0

6 HZ -RA - - TTU

7 - - - HZ 0

8 - - -RA BR 6,2

9 HZ - HZ HZ 0

10 HZ - HZ HZ 0

11 - - HZ - 0

12 - - HZ HZ 0

13 - - HZ HZ 0

14 - TS HZ HZ 0

15 HZ HZ HZ HZ 0

16 HZ - HZ HZ 0

17 HZ - -RA TSRA 38,5

18 RA -RA BR BR 19,4

19 - TS HZ BR 0

20 BR - -TSRA -TSRA 9,6

21 -TSRA - HZ BR 2,6

22 HZ - -TSRA HZ TTU

23 - - HZ HZ 0

24 HZ - HZ BR 0

25 HZ -TSRA HZ HZ TTU

26 HZ TS -TSRA HZ 1,4

27 -RA -RA -TSRA -RA 17,9

28 HZ -TSRA HZ BR 10,5

29 - - - BR 0

30 - VCTS HZ HZ 0

31 HZ VCTS - VCTS 0

Dari tabel kondisi cuaca di atas menunjukkan 

keadaan cuaca yang mendominasi adalah udara 

kabur (HZ) serta terjadi hujan dengan intensitas 

ringan hingga sedang di beberapa waktu di bulan 

Oktober.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

NOVEMBER

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

arah dan kecepatan angin menyajikan data arah 

dan kecepatan angin bulan November selama 10 

tahun (2011 – 2020) dengan tampilan windrose. 

Data ACS dapat dijadikan acuan untuk kegiatan 

take-off dan landing selama bulan November 2021. 

Pada Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin 
bulan November memperlihatkan angin dominan 

bertiup dari arah Selatan hingga Barat Daya 

dengan kecepatan bervariasi dari calm hingga                               
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21 knots. Meningkatnya variasi angin baratan 

diikuti peningkatan kecepatan angin dari arah 

baratan serta berkurangnya intensitas angin 

timuran namun sesekali masih dalam kecepatan 

yang kuat menjadi pertanda pada bulan November 

Monsun Asia sudah mulai aktif. Informasi ini 

dapat menjadi acuan terkait penunjang kegiatan 

take-off dan landing sehingga dapat mendukung 

keselamatan treanspotasi penerbangan. Berikut 

adalah Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin 
November Periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan November Periode 

2011-2020

2. VISIBILITY

Visibility atau jarak pandang mendatar 

merupakan salah satu faktor penting bagi maskapai 

penerbangan untuk menentukan kegiatan take-off 

dan landing pesawat. Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) memberikan informasi terkait 

kondisi visibility pada bulan November selama 

10 tahun terakhir (2011 – 2020). Informasi ini 

diharapkan dapat berguna untuk memberikan 

gambaran keadaan visibility pada bulan November 

tahun 2021. 

Secara umum kondisi visibility bulan November 

didominasi pada kisaran 5000-8000 meter. 

Kondisi visibility di bawah 3000 meter memiliki 

frekuensi persentase sebesar 1%. Nilai visibility 

bulan November di wilayah Bandara Soekarno-

Hatta memiliki rata-rata sekitar 6,8 km. Nilai 

visibility maksimum di atas 10 km pada beberapa 

tahun, sedangkan nilai visibility minimum sebesar                  

0.9 km pada tahun 2012. Berikut adalah ACS 

visibility bulan November periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Visibility bulan November Periode 2011-2020

3. TEMPERATUR UDARA

Parameter selanjutnya untuk Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) ini adalah kondisi 

temperatur udara bulan November selama 10 

tahun terakhir di Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta. Temperatur udara pada bulan November 

didominasi kisaran nilai 25 °C hingga 30 °C dimana 

pada rentang nilai tersebut mencapai persentase 

57%. Nilai rata-rata temperatur udara bulan 

November sebesar 27,8 °C. Temperatur udara pada 

rentang 30 °C hingga 35 °C memiliki persentase 

sebesar 28%. Adapun nilai maksimum temperatur 

udara mencapai 35,7 °C pada tahun 2019, 

sedangkan temperatur udara minimum mencapai 

21,3 °C pada tahun 2018. Nilai temperatur udara 

ini dipengaruhi oleh gerak semu matahari dimana 

pada bulan November matahari bergerak dari 

equator menuju Belahan Bumi Selatan (BBU). 

Berikut ACS temperatur udara bulan November 

periode 10 tahun terakhir. (dila/rozi)

Gambar ACS Temperatur Udara bulan November Periode 2011-2020
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PRAKIRA AN CUACA BULAN NOVEMBER 2021

H
ujan semakin “sering dan banyak”, 
apakah bulan November sudah masuk 
musim hujan? Mungkin diantara kita 
banyak yang bertanya hal demikian. 

Oleh sebab itu, mari kita simak penjelasan 
prakiraan cuaca bulan November berikut ini. 
Berdasarkan buku “Prakiraan Musim Hujan 
2021/2022 di Indonesia” yang diterbitkan oleh 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
pada bulan Agustus 2021 yang lalu, prakiraan 
musim hujan 2021/2022 pada 342 Zona Musim 
(ZOM) di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian 
besar wilayah diprakirakan mengalami awal 
musim hujan 2021/2022 pada kisaran 
bulan Oktober dan November 2021 sebanyak 232 
ZOM atau 67,8% dari 342 ZOM. 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 satu dasarian daripada sebelumnya. 
Berikut kembali disampaikan gambar prakiraan 
awal musim hujan 2021/2022 zona musim (ZOM) 
di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Untuk mengetahui lebih lanjut prakiraan cuaca 

bulan November 2021, berikut dijelaskan dari 

beberapa faktor global yang dapat mempengaruhi 

kondisi cuaca di Indonesia termasuk Bandara 

Soekarno-Hatta :

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 
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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 tiga 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 
November 2021 perhitungan prakiraan nilai IOD 
menunjukkan nilai berada di fase netral yakni diantara 
0 hingga -0.4 (Gambar 2). Nilai ini menggambarkan 
bahwa pada Bulan November 2021 ada kontribusi 
yang cukup terhadap pembentukan awan-awan 
konvektif di sekitar wilayah Indonesia khususnya 
wilayah bagian barat serta menghasilkan aktifitas 
Angin Baratan di sepanjang garis Khatulistiwa. 

Gambar 2. Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan November 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 Samudera 
Pasifik sehingga meningkatnya massa air hangat 
yang menuju Pasifik Barat dan berdampak pada 
peningkatan curah hujan di Indonesia.

Pada gambar di atas dapat dilihat hasil dari 
perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction) yang menunjukkan 
bahwa Indeks NINO 3.4 umumnya untuk bulan 
November berada pada fase negatif (gambar 3) 
sehingga mendukung pertumbuhan awan-awan 
konvektif terutama pada Indonesia bagian Timur.

Gambar 3. Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan November 

2021 (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Gambar 4. Nilai SOI 30 Hari Terakhir 

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



11Vol 4 No 10 2021 ISSN 2684-7299

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 November 2021 menunjukkan nilai +6.1 yang 
berarti mengindikasikan fase netral (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 
November 2021 menunjukkan bahwa prakiraan 
anomali suhu muka laut bulan November 2021 
bernilai positif di seluruh wilayah Indonesia. Di 
wilayah perairan Pulau Jawa, anomali suhu muka 
lautnya bernilai antara +0.4°C sampai dengan 
+0.8°C. Sedangkan di sekitar Selat Sunda anomali 
suhu muka laut mencapai nilai +0.8°C sampai 
dengan 1.2°C yang akan mendukung peningkatan 
uap air di wilayah Pulau Jawa bagian Barat.

Fenomena MJO

Gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 
ke arah Timur dalam jangka waktu 30 sampai 60 
hari disebut MJO (Madden Julian Oscillation). 
MJO terdiri dari delapan 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 
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 terakhir MJO 
pada tanggal 31 Oktober 2021 berada pada 
kuadran 2 dan posisi di dalam lingkaran. Keadaan 
ini menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
lemah dalam mempengaruhi pembentukan awan-
awan konvektif di wilayah Indonesia bagian Barat.

Gambar 6. Diagram Fase MJO

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

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 akhir Bulan Oktober 
2021 dengan merujuk rata – rata dari tanggal 25 
Oktober 2021 hingga tanggal 31 Oktober 2021 di 
sekitar Pulau Jawa cukup tinggi berkisar antara 
180 W/m2 hingga 220 W/m2 (gambar 7). Hal ini 

Gambar 5. Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan November 2021

(Sumber : http://www.bom.gov.au)
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menandakan adanya tutupan awan yang terdapat di 
wilayah Pulau Jawa termasuk Bandara Soekarno-
Hatta.

Gambar 7. OLR Total dan Anomali OLR

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

Sedangkan pada citra anomali OLR berwarna 
ungu yang menunjukkan nilai negatif. Hal ini 
mengidentifikasikan 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 mengidentifikasikan 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.

Kesimpulan

Secara klimatologis pada Bulan November 2021 
sebagian besar wilayah Indonesia berada pada 
awal musim hujan termasuk di kawasan Bandara 
Soekarno-Hatta. Sesuai dengan analisis beberapa 
faktor global diantaranya :

1. Parameter IOD yang bernilai negatif sehingga 
ikut berkontribusi dalam pembentukan awan 
dan bertambahnya intensitas curah hujan,

2. Parameter indeks SOI menunjukkan bahwa 
pada bulan November 2021 diprakirakan 
fase La Nina,

3. Anomali suhu muka laut yang hangat 
sehingga mendukung dalam peningkatan 
uap air di wilayah Pulau Jawa termasuk 
Bandara Soekarno-Hatta, dan

4. 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 November 2021 untuk waspada 
terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga 
lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di 
wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta dikarenakan 
beberapa wilayah sekitar kawasan Bandar Udara 
Soekarno-Hatta sudah mulai memasuki awal 
musim hujan. (eria)
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G E LO M B A N G  PA N A S

P
ada minggu pertama dan kedua bulan 

Oktober 2021 banyak terdapat pesan 

berantai di platform media sosial dan 

whatsapp yang mengatakan bahwa 

GELOMBANG PANAS KINI MELANDA NEGARA 

INDONESIA. Disebutkan bahwa kini cuaca sangat 

panas, suhu pada siang hari bisa mencapai 40°C 

, dianjurkan untuk menghindari minum es atau air 

dingin, apakah benar seperti itu?

Untuk meluruskan kesimpangsiuran berita ini 

maka BMKG dalam siaran pers tanggal 15 Oktober 
2021 menyatakan bahwa berita yang beredar ini 

tentu tidak tepat dan tidak benar (HOAX), karena 

kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak bisa 

dikatakan sebagai gelombang panas.

Gelombang panas terjadi pada wilayah yang 

terletak pada lintang menengah dan tinggi. 

Sementara wilayah Indonesia terletak di wilayah 

ekuator yang secara sistem dinamika cuaca tidak 

memungkinkan terjadinya gelombang panas.

Gelombang panas dalam ilmu cuaca dan iklim 

didefinisikan sebagai periode cuaca (suhu) panas 
yang tidak biasa, yang biasanya berlangsung 

setidaknya lima hari berturut-turut atau lebih 

(sesuai batasan Badan Meteorologi Dunia atau 

WMO) disertai oleh kelembapan udara yang tinggi. 

Untuk dianggap sebagai gelombang panas, suatu 

lokasi harus mencatat suhu maksimum harian 

melebihi ambang batas statistik, misalnya 5°C lebih 

panas, dari rata-rata klimatologis suhu maksimum, 

dan setidaknya telah berlangsung dalam lima hari 

berturut-turut. Apabila suhu maksimum tersebut 

terjadi dalam rentang rata-ratanya dan tidak 

berlangsung lama maka tidak dikatakan sebagai 

gelombang panas.

Gelombang panas umumnya terjadi berkaitan 

dengan berkembangnya pola cuaca sistem 

tekanan atmosfer tinggi di suatu area secara 

persisten dalam beberapa hari. Dalam sistem 

tekanan tinggi tersebut, terjadi pergerakan udara 

dari atmosfer bagian atas menuju permukaan 

(subsidensi) sehingga termampatkan dan suhunya 

meningkat. Pusat tekanan atmosfer tinggi ini 

menyulitkan aliran udara dari daerah lain masuk ke 

area tersebut. Semakin lama sistem tekanan tinggi 

ini berkembang di suatu area, semakin meningkat 

panas di area tersebut, dan semakin sulit awan 

tumbuh di wilayah tersebut.
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Suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia 

merupakan fenomena akibat dari adanya gerak 

semu matahari yang merupakan suatu siklus yang 

biasa dan terjadi setiap tahun, sehingga potensi 

suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang 

pada periode yang sama setiap tahunnya.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, berdasarkan 

pantauan BMKG terhadap suhu maksimum di 
wilayah Indonesia, memang suhu tertinggi siang 

hari ini mengalami peningkatan dalam beberapa 

hari terakhir. Tercatat suhu > 36 °C terjadi di 

Medan, Deli Serdang, Jatiwangi dan Semarang 

pada catatan meteorologis. Suhu tertinggi pada 

hari itu tercatat di Balai Besar Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika Wilayah I, Medan yaitu 
37,0 °C. Namun catatan suhu ini bukan merupakan 

penyimpangan besar dari rata-rata iklim suhu 

maksimum pada wilayah ini, masih berada dalam 

rentang variabilitasnya di Bulan Oktober.

Setidaknya suhu maksimum yang meningkat 

dalam beberapa hari ini dapat disebabkan oleh 

beberapa hal:

•	 Pada bulan Oktober, kedudukan semu 

gerak matahari adalah tepat di atas Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara dalam perjalannya menuju 

posisi 23° Lintang Selatan setelah meninggalkan 

ekuator. Posisi semu Matahari di atas Pulau 

Jawa akan terjadi 2 kali yaitu di bulan September/

Oktober dan Februari/Maret, sehingga puncak 

suhu maksimum terasa di wilayah Jawa hingga 

NTT terjadi di seputar bulan-bulan tersebut.

•	 Cuaca cerah juga menyebabkan 

penyinaran langsung sinar matahari ke permukaan 

lebih optimal sehingga terjadi pemanasan suhu 

permukaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan 

Ilustrasi sistem tekanan atmosfer tinggi (sumber : https://www.

weather.gov/jetstream/hi)

adanya Siklon Tropis KOMPASU di Laut Cina 
Selatan bagian utara yang menarik massa udara 

dan pertumbuhan awan-awan hujan serta menjauhi 

wilayah Indonesia sehingga cuaca di wilayah Jawa 

cenderung menjadi lebih cerah - berawan dalam 

beberapa hari terakhir.

Gelombang Panas di Belahan Dunia Lain

Pada tanggal 29 Juli 2021 Associated Press 

melaporkan bahwa telah terjadi gelombang panas 

di Eropa bagian tenggara dimana di Athena Yunani 

mencatat suhu udara mencapai 40 °C dan adanya 

korban meninggal dunia sebanyak 3 orang di Turki 

yang diakibatkan oleh gelombang panas tersebut, 

sedangkan di Kanada dan Amerika Serikat juga 
dilanda gelombang panas dengan suhu udara 

tertinggi 49,6 °C yang tercatat di negara Kanada.

Menurut Associated Press gelombang panas 

yang terjadi di Yunani merupakan yang terparah 

dalam satu dekade terakhir, dan dalam kajian 

terbaru tentang gelombang panas Erich Fischer dari 

Swiss Institute for Atmosphere and Climate Science 

melihat dari banyaknya kejadian gelombang 

panas dalam skala mingguan menemukan bahwa 

kejadian gelombang panas ini semakin meningkat. 

Sedangkan dilansir dari kompas.com menurut 

studi terbaru yang terbit di jurnal Science edisi 26 

September 2021 yang berjudul Intergenerational 

Inequities in Exposure to Climate Extremes, secara 

global anak-anak yang lahir setahun terakhir (2020) 

akan menghadapi sekitar 6,8 kali lebih banyak 

gelombang panas selama hidup mereka dibanding 

mereka yang lahir di tahun 1960.

Para ilmuwan juga menemukan bahwa 

pemanasan global yang disebabkan oleh batubara, 

minyak bumi dan gas berakibat langsung terhadap 

peningkatan kejadian gelombang panas secara 

global.

Dikutip dari Proffesor Denning dalam artikel 

Heat Study, dampak berbahaya dari cuaca ekstrem 

bergantung lebih banyak kepada manusia oleh 

karena itu dengan melihat bukti yang nyata dengan 

semakin banyaknya pemakaian batubara, minyak 

bumi dan gas sebagai bahan bakar maka Bumi 

akan semakin panas dan akan berakibat terjadinya 

gelombang panas yang lebih berbahaya dari yang 

sebelumnya, maka dari itu hentikan penggunaan 

bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar 

alternatif, hentikan pemanasan global. [day]
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C R O S S W I N D  D A N 
TA I LW I N D

I
ndonesia dengan negara kepulauan 

menjadikan transportasi udara menjadi salah 

satu pilihan tranportasi yang efektif dan 

efesien. Menurut buku “Statistik Perhubungan 

I 2018”, aktivitas penerbangan sipil meningkat dari 

tahun 2014 hingga 2018. Hal ini berbanding lurus 

dengan resiko kecelakaan penerbangan yang 

mungkin terjadi. Faktor internal seperti kondisi 

pesawat dan faktor eksternal seperti cuaca ikut 

berperan dalam kelancaran dan keselamatan 

penerbangan. Kondisi cuaca yang signifikan 
terhadap penerbangan antara lain crosswind dan 

tailwind. Go around, delay, hingga kecelakaan dapat 

tejadi akibat crosswind dan tailwind. Crosswind dan 

tailwind merupakan sama-sama fenomena angin, 

namun apakah sama? Oleh karena itu, menjadi 

menarik untuk dibahas pada tulisan ini.

Crosswind merupakan angin yang bertiup 

dari kanan atau kiri sehingga memotong landas 

pacu atau tegak lurus. Crosswind dapat terjadi 

saat cuaca cerah maupun hujan. Pesawat 

mudah untuk mengimbangi saat terbang, namun 

dapat menyulitkan selama take off dan landing. 

Crosswind dapat menggeser arah  lepas landas 

dan pendaratan karena hembusan angin dari 

samping. Beberapa jenis pesawat memiliki toleransi 

crosswind yang diperbolehkan ketika take off dan 

landing. Beberapa kriteria kecepatan crosswind 

menurut ICAO Annex 14 antara lain : 

• 37 km/jam (20 knot) untuk pesawat dengan 

Aeroplane Reference Field Lenghth (ARFL) 

1500 m atau lebih, kecuali jika tindakan 

pengereman pada landasan pacu buruk, 

maka komponen crosswind lebih dari 13 

Gambar Ilustrasi terjadinya crosswind (Sumber : International Virtual Aviation Organization, 2015)
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knot dapat menghalangi take off dan landing 

pesawat.

• 24 km/jam (13 knot) untuk pesawat dengan 

ARFL 1200 m sampai < 1500 m.

• 19 km/jam (10 knot) untuk pesawat dengan 

ARFL < 1200 m.

Tailwind terjadi ketika angin bertiup pada arah 

yang sama dengan arah pesawat terbang. Secara 

umum tailwind lebih disukai saat pesawat telah 

terbang karena arah angin yang searah dengan 

arah terbang menyebabkan pesawat terbang lebih 

cepat sehingga menghemat waktu dan bahan 

bakar. Tailwind juga dapat berimbas dengan 

kegiatan take off dan landing. Ketika take off tailwind 

mengurangi gaya gesek angin dengan sayap 

pesawat yang menjadikan pesawat kehilangan 

gaya angkat sehingga berisiko membuat pesawat 

belum mengudara saat landasan berakhir. Ketika 
landing, tailwind akan mengurangi gesekan angin 

dengan badan pesawat yang berisiko pesawat 

akan tergelincir keluar. 

Gambar Peralatan pengamatan cuaca untuk penerbangan

Untuk menghindari dan mengurangi dampak 

crosswind atau tailwind diperlukan informasi cuaca 

yang yang tepat, akurat, dan selalu update. Stasiun 

Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta melakukan 
pengamatan dan memberikan layanan informasi 

cuaca untuk lepas landas dan pendaratan selama 

24 jam. Pengamatan cuaca dilakukan dengan 

menggunakan Automatic Weather Observation 

System (AWOS) disetiap sisi landas 

pacu. Pengamatan cuaca juga 

didukung dengan menggunakan 

Radar Cuaca, Low Level Windshear 

Alert System (LLWAS) , LIDAR, 

TDWR, dan Wind Profiler. Tampilan 

peralatan juga tersedia di Tower Air 

Traffic Control (ATC). Data diberikan 

dalam format MET REPORT setiap 30 

menit untuk keperluan lepas landas 

dan pendaratan. MET REPORT berisi 

parameter cuaca antara lain angin, 

jarak pandang mendatar, cuaca terkini, perawanan, 

temperatur, tekanan, dan trend cuaca. Sehingga 

ATC dapat menggunakan informasi cuaca sebagai 

acuan kegiatan lepas landas dan pendaratan saat 

terjadi crosswind maupun tailwind. (aldo)

Gambar Ilustrasi terjadinya tailwind 

(Sumber : International Virtual Aviation Organization, 2015)
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VAISALA WEATHER RADAR

WRS400

M
emasuki musim hujan, intensitas hujan 

mulai naik tiap harinya. Fenomena 

cuaca hujan lebat, angin kencang, 

puting beliung dan lainnya sangat 

mungkin terjadi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

peralatan pemantauan cuaca yang dapat bekerja 

24 jam secara terus menerus. Salah satu peralatan 

yang sangat handal dalam membantu memantau 

cuaca adalah Radar Cuaca. 

Pada tahun 2021 ini  Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta menempatkan peralatan terbaru 

yaitu Radar Cuaca, Lidar dan Windprofiler. 
Ketiga alat ini ditempatkan di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta untuk meningkatkan keakuratan 

dan keselamatan penerbangan pada area Bandar 

Udara Soekarno-Hatta. Pada kali ini akan dibahas 

tentang Radar Cuaca terbaru dengan tipe Vaisala 

WRS400. Radar Cuaca WRS400 buatan Finlandia 

ini adalah Radar Cuaca yang menggunakan dua 

polarisasi Solid-State Power Amplifier (SSPA). 

Transmit power yang digunakan sekitar 200-400W. 

Frekuensi kerja dari radar ini ada di X band sekitar 

9300-9700 MHz. Besar antena radar ini 1,4 - 2,4m.

Radar Cuaca WRS400 tidak menggunakan 

magnetron seperti radar pada biasanya akan tetapi 

menggunakan teknologi Solid State. Salah satu 

kelebihan teknologi solid state jika dibandingkan 

dengan magnetron adalah hemat daya, ukurannya 

yang kecil dan sedikit pemeliharaannya. Akan tetapi 

karena daya yang rendah maka jangkauannya pun 

tidak cukup luas. Tetapi dengan jangkauan yang 

lebih sedikit radar solid state X band ini mempunyai 

resolusi yang cukup tinggi sehingga lebih detail 

dalam menampilkan objek.

Fitur dua polarisasi radar ini juga memungkinkan 

radar memancarkan dua jenis sinyal secara 

bersamaan yaitu vertikal dan horizontal. Kedua 
sinyal ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

lebih detail dan lengkap. Sebagai contoh dapat 

mendeteksi komponen angin horizontal yaitu angin 

yang bergerak arah mata angin. Dan juga dapat 

mendeteksi arah angin secara vertikal yaitu ke atas 

dan ke bawah. Sehingga memungkinkan observer 

dan forecaster dalam memberikan peringatan dini 

yang lebih cepat, tepat dan akurat.

Kemampuan dari Radar Cuaca WRS400 ini 
sangat beragam, mulai dari mendeteksi dan 

memberikan peringatan windshear, mendeteksi 

angin vertikal dan horizontal, dan memprediksi 

cuaca jangka pendek seperti fenomena hujan, 

salju, thunderstorms, dan microbursts. Fitur-fitur 
tersebut sangat dibutuhkan dalam memantau 

cuaca di area bandar udara.

Komponen penting dalam Radar Cuaca 
WRS400 antara lain : Transceiver, Pedestal, 

Antena, Waveguide, Radar Cabinet. Transceiver ini 

diletakkan pada bagian belakang antena dengan 

berat sekitar 77 Kg, dan berguna juga sebagai 
penyeimbang beban antena. Pada Tranceiver 

terdapat beberapa komponen yaitu Transmitter 

yang berfungsi memancarkan sinyal dan Receiver 

yang berfungsi menerima dan memproses sinyal 

yang diterima.
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Gambar Transceiver

Pedestal adalah sebagai penopang antena dan 

sebagai dasar peletekanan Pedestal Protection 

Unit (PPU), motor azimuth dan elevasi, modul 

pengontrol dan juga baterai cadangan untuk sistem 

pengaman. Fungsi dari PPU adalah untuk tempat 

bertemunya kabel dari Cabinet dengan kabel dari 

Pedestal. PPU berfungsi juga untuk melindungi 

Pedestal dari Overvoltage, yang mungkin terjadi 

jika ada sambaran petir. Sedangkan motor azimuth 

berfungsi untuk menggerakan arah antena sesuai 

arah mata angin atau horizontal. Sedangkan motor 

elevasi untuk mengontrol arah antena ke atas dan 

ke bawah.

Gambar Pedestal dan Antena

Cabinet Radar adalah tempat untuk meletakkan 

komponen-komponen komputer radar seperti, 

Server Radar, Main Distribution Unit (MDU), radar 

konsol (keyboard, monitor, dan mouse), dan UPS 

(Uninterruptible Power Source). MDU berfungsi 

sebagai titik kumpul penyaluran listrik utama pada 

radar, didalam MDU terdapat beberapa komponen 

penting seperti sekring listrik utama, pengaman 

tegangan tinggi, switch lan dan converter ke fiber 
optik, power supply 24 volt untuk sistem interlock 

dan switch lan. Server Radar berfungsi untuk 

mengontrol dan memproses sinyal radar yang 

diterima secara digital melalui software yang 

ada didalamnya, seperti: software RCP8 (untuk 

mengontrol pergerakan pedestal dan antena), 

software RVP900 untuk pemprosessan sinyal, 

dan software IRIS untuk mengatur radar secara 

keseluruhan dan menghasilkan produk-produk 

yang informatif.

Gambar Cabinet Radar

Cara Kerja Radar:

1. Pemroses sinyal digital (Digital Signal 

Processor) akan mengirim umpan ke 

transmitter untuk  mengamplifikasikan 
RF(Radio Frequency) input.

2. Kemudian IFDR (Intermediate Frequency 

Digital Receiver) pada receiver 

mengenerasikan pulsa IF (Intermediate 

Frequency).
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3. RF converter card mengkonversikan 

pulsa IF menjadi RF (Radio Frequency) 

menggunakan sinyal osilator pertama dan 

kedua dari synthesizer.

4. Transmitter melakukan amplifikasi sinyal ke 
pulsa microwave dengan daya tinggi.

5. Waveguide circulator mengarahkan pulsa 

melalui struktur waveguide ke ujung antena 

feed untuk di refleksikan oleh antena 

reflector dan di teruskan ke atmosfer.

6. Kemudian waveguide circulator menangkap 

sinyal yang diterima dari receiver antena.

7. Receiver akan mendeteksi dan melakukan 

amplifikasi terhadap sinyal yang sudah 
diterima tadi.

8. RF converter card melakukan downconverts 

pada sinyal microwave yang telah diterima 

menjadi IF untuk di teruskan ke IFDR.

9. IFDR akan mendigitalisasi sinyal IF yang 

diterima.

10. Digital Signal Processor akan menghitung 

jumlah sinyal yang diterima.

11. Radar akan berganti mode transmit dan 

receive secara terus menerus.

Software IRIS dapat membuat produk informasi 

yang akan digunakan dalam pembuatan prediksi 

cuaca. Produk IRIS dapat menampilkan dan 

mengolah hasil data radar menjadi beberapa 

pilihan seperti:

• Produk CAPPI, menampilkan distribusi 

parameter radar seperti reflektifitas atau lebar 
spektrim pada ketinggian (altitude) yang konstan.

• Produk TOPS dapat menampilkan kontur 

warna pada map pada tingkat reflektifitas yang 
telah di pilih sebelumnya.

• Produk RAIN1 dan RAINN menampilkan 

akumulasi jumlah hujan selama periode tertentu.

• Produk WARN adalah produk yang dapat 

mengecek seluruh jenis produk pada IRIS dan 

menentukan secara otomatis apakah ada cuaca 

bermakna atau signifikan yang terjadi atau apakah 
ada windshear yang melebihi nilai batas tertentu.

Kesimpulan

Radar Cuaca Vaisala WRS400 ini adalah salah 

satu instrument penunjang pada pengamatan 

cuaca di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. 

Kecanggihan dan kehebatan sebuah instrument 
tidak dapat dipisahkan dari kemampuan dan 

kehandalan operator dalam mengoperasikan dan 

memelihara peralatan tersebut. Walaupun ada 

banyak kelebihan dan kekurangan pada peralatan 

ini, diharapkan dengan adanya tambahan Radar 

Cuaca ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dalam 

menghasilkan data dan informasi yang cepat, tepat 

dan akurat.(mdslt)

Gambar Software IRIS
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REVIEW MEETING SOUTH-SOUTH EAST 
ASIA (SSEA) SIGMET COORDINATION

T
anggal 8 Oktober 2021 pukul 07 UTC 

bertepatan dengan meeting 3-bulanan 

South-South East Asia (SSEA) SIGMET 

Coordination yang dihadiri oleh 11 

partisipan dari Hongkong Observatory, BMKG 
dan Meteorological Watch Office (MWO) Jakarta 

(perwakilan dari Indonesia), MWO Chennai 

(perwakilan dari India), dan MWO Colombo 

(perwakilan dari Srilanka). Kegiatan diawali dengan 
me-review pertemuan sebelumnya yang membahas 

tentang petunjuk SSEA SIGMET Coordination 

dengan memasukkan kriteria penerbitan SIGMET 

didasarkan pada survey yang dilaksanakan pada 

workshop bersama dengan seluruh MWO dan 

dihadiri juga oleh perwakilan dari International Civil 

Aviation Organization (ICAO), pilot dari beberapa 

airlines, dan Air Traffic Controller (ATC). 

Kriteria-kriteria tersebut yaitu untuk SIGMET 
Thunderstorm (WS) bagi Significant Convection 
toleransi perbedaan antar MWO untuk tinggi puncak 

awan adalah tidak melebihi 4000 feet, toleransi 

kecepatan pergerakan sel adalah tidak melebihi 

10 knot, dan toleransi arah pergerakan sel adalah 

tidak melebihi 45 derajat. Untuk SIGMET WS bagi 

turbulensi dan icing, toleransi perbedaan antar 

MWO untuk level ketinggian adalah tidak melebihi 

2000 feet. Koordinasi diharapkan dapat dilakukan 
dalam 30 menit sebelum terbitnya SIGMET. 

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi dari 
MWO Chennai perihal metode dalam menerbitkan 

SIGMET dengan data radar cuaca, satelit cuaca, 

dan pemodelan. Perwakilan MWO Chennai 

mengharapkan adanya diskusi tentang algoritma 

Nowcasting dalam mengidentifikasi, meninjau 
trayektori, dan awan thunderstorm Nowcasting 

pada daerah yang berbeda. Dalam pelaksanaan 

ke depannya, MWO Chennai memutuskan untuk 

siap dalam berkoordinasi pada SSEA SIGMET 

Coordination dengan segera akan dilakukan 

penandatanganan Memorandum of Understanding 

(MoU). SSEA SIGMET Coordination ini juga 

mengajak MWO Mumbai untuk ikut serta dalam 

koordinasi berikutnya. 

Pengembangan platform HKO yaitu telah 
diaplikasikannya fasilitas untuk menghapus pesan 

yang tidak diinginkan, serta dilengkapinya fitur 
untuk analisis terkait penerbitan SIGMET volcanic 

ash. Beberapa channel dari satelit Himawari-8 

di-composite untuk menghasilkan produk Ash 

dan produk SO
2
. Letusan dan persebaran dapat 

dikenali dengan menginterpretasikan kedua produk 

tersebut. (Donny)
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SOSIALISASI PENGARUH KOMPONEN ANGIN 

DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN

S
osialisasi Meteorologi Penerbangan 

tahun 2021 kali ini memilih topik 

“Pengaruh Komponen Angin dalam 
Keselamatan Penerbangan”. Acara 

dibuka secara virtual oleh Deputi Meteorologi 

Guswanto, dengan didahului laporan terkait 

persiapan dan keseluruhan materi yang akan 

disampaikan oleh para narasumber. Kegiatan 
tahunan kali ini merupakan inovasi terbaru Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta dalam mendukung 

kenyamanan dan keselamatan penerbangan, 

dimana hasil kajian dari data-data yang dimiliki 

kemudian disampaikan ke seluruh stakeholder 

yang mempunyai peran penting dalam jalannya 

lalu lintas udara, baik dalam fase take off, en-route, 

dan landing. 

Komponen angin yang merupakan inti topik 
sosialisasi ini menjadi parameter yang vital dan 

perlu untuk dilakukan kajian dan diskusi bersama. 

Mengingat pengaruhnya yang cukup siginifikan, 
seperti tailwind, crosswind, maupun headwind, 

mampu untuk menyebabkan posisi maupun laju 

pesawat menjadi penting untuk diperhatikan. 

Kajian ini diharapkan agar stakeholder, khususnya 

Air Traffic Controller, semakin mantap dalam 

menentukan runway in use sehingga pilot dalam 

mengendarai pesawat berada dalam posisi yang 

aman dan nyaman.

Sosialisasi ini diawali dengan materi dari Pusat 

Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat oleh Heri 
Iswanto dalam memaparkan regulasi-regulasi dan 

ilmu meteorologi terkait komponen angin dalam 

meteorologi penerbangan serta produk yang 

dihasilkan oleh Meteorological Watch Office yaitu 

SIGMET untuk Flight Information Region (FIR) yang 

menjadi tanggung jawabnya. Materi dilanjut oleh 

Kepala Kelompok Prakirawan Cuaca Muhammad 
Hidayat dengan mempresentasikan hasil studi 

tim kajian mengenai komponen angin per bulan. 

Panel tersebut dimoderatori oleh Prakirawan 

Cuaca Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Edy 

Miswanto. 

Sesi panel kedua diisi oleh dua pemateri, yaitu 

perwakilan dari Safety Management System team 

Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Ronald 
Sibarani membahas tentang pengenalan efek 

angin untuk kinematika fisika pergerakan pesawat 
pendekatan edukasi meteorologi penerbangan 

dan edukasi safety management system (SMS) 

untuk peningkatan keselamatan penerbangan. 

Pemateri kedua diisi oleh pilot dari Batik Air yang 

membahas tailwind, crosswind, dan headwind 

dari sisi pilot. Panel dimoderatori oleh Prakirawan 

Cuaca Mochammad Donny Anggoro. Pembahasan 

menitikberatkan pada fase krusial pesawat yang 

paling berpotensi terjadinya gangguan bahkan 

kecelakaan, yaitu fase landing. (Donny)
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ANALISIS KONDISI ATMOSFER PADA SAAT KEJADIAN 
ANGIN KENCANG DI DEPOK, JAWA BARAT 

(STUDI KASUS TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021)
Teguh Murbiantoro 1,*

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*Email: teguhmoer@gmail.com

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi kebencanaan yang relatif tinggi, 

salah satunya yaitu angin kencang. Pada tanggal 21 September 2021 telah terjadi angin kencang 

disertai hujan lebat di wilayah Depok Jawa Barat, Dinas pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana (DPKPB) Kota Depok mencatat ada lebih dari 10 rumah dan beberapa bangunan lain 

yang mengalami kerusakan akibat bencana angin kencang yang melanda wilayah setempat 

pada Selasa (21/09) pukul 17.30 WIB lokasi terdampak berada di kecamatan Sukmajaya, 

kecamatan Pancoran Mas, kecamatan Beji dan kecamatan Limo. Data yang digunakan adalah 

data analisis cuaca harian, data citra radar Tangerang dan citra satelit dengan menganalisis tiap 

unsur meteorologi, dari interpretasi citra radar dan satelit didapat bahwa pertumbuhan awan 

Kumulonimbus di wilayah Depok menyebabkan hembusan angin yang sangat kuat yang dapat 

menimbulkan kerusakan di area yang di lewatinya. data radar dan satelit mengindikasikan bahwa 

awan konvektif jenis Kumulonimbus tersebut memiliki ketinggian dibawah 5.0 km dengan suhu 

puncak awan -60º C.

Kata kunci: Angin kencang, Depok, awan Kumulonimbus

ABSTRAK

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan 

yang memiliki potensi kebencanaan yang relatif 

tinggi, salah satunya yaitu angin kencang. 

Angin kencang adalah angin dengan kecepatan 

diatas 25 (dua puluh lima) knots atau 45 (empat 

puluh lima) km/jam [1]. Kondisi atmosfer yang 
dinamis pada umumnya disebabkan karena 

pemanasan radiasi matahari terhadap laut 

dan atmosfer yang cukup kuat sehingga 

proses pertumbuhan awan-awan konvektif 

(kumulonimbus) lebih cepat terbentuk. Salah 

satu dampak yang ditimbulkan dari awan 

kumulonimbus yaitu angin kencang. 

Pada tanggal 21 September 2021 telah 

terjadi angin kencang disertai hujan lebat di 

wilayah Depok Jawa Barat, Dinas pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
(DPKPB) Kota Depok mencatat ada lebih dari 
10 rumah dan beberapa bangunan lain yang 

mengalami kerusakan akibat bencana angin 

kencang yang melanda wilayah setempat pada 

Selasa (21/09) pukul 17.30 Waktu Indonesia 

Bagian Barat (WIB) atau 10.30 Universal Time 

Coordinate (UTC), lokasi terdampak berada di 

kecamatan Sukmajaya, kecamatan Pancoran 

Mas, kecamatan Beji dan kecamatan Limo [2].

Berdasarkan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) data 

bencana alam di Indonesia hingga Agustus 

2021 terdiri atas Banjir tercatat terjadi sebanyak 

733 kejadian, cuaca ekstrem 475 kejadian, 

tanah longsor 342 kejadian, kebakaran lahan 

dan hutan (karhutla) 205 kejadian, gempa 

bumi 23 kejadian, gelombang pasang dan 

abrasi 22 kejadian dan kekeringan 5 kejadian 

[3]. Fenomena angin kencang pada umumnya 

terjadi pada saat musim transisi baik musim 

hujan ke musim kemarau maupun musim 

kemarau ke musim penghujan.

Dalam kajian ini juga digunakan pengukuran 

intensitas oleh radar cuaca berdasarkan 
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seberapa besar pancaran energi radar yang 

dipantulkan kembali oleh butiran air di dalam 

awan dan digambarkan dengan produk 

reflektivitas yang memiliki besaran satuan dBz, 
semakin besar energi pantul yang diterima 

radar maka makin besar juga nilai dBz. 

Berdasarkan SOP Forecaster Meteorologi 

Penerbangan Nomor KPM  001 Tahun 
2014 nilai reflektivitas ≥ 35 dBz pada radar 
cuaca mengindikasikan jenis awan konvektif 

(kumulonimbus). Penelitian lain di wilayah 

Naqu Tibetan Plateau menghasilkan bahwa 

nilai reflektivitas ≥ 30 dBz pada radar 
mengindikasikan awan konvektif [4]. Sehingga 

perlu dilakukan analisis kondisi atmosfer pada 

saat kejadian guna mengetahui penyebab 

fenomena tersebut.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi Penelitian

Wilayah yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini adalah di Kota Depok Jawa Barat 
yang secara astronomi terletak pada 6° 19’ 00” 

- 6° 28’ 00” LS dan 106° 43’ 00” - 106°  55’ 30” 

BT.

2.2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam analisis kali 

ini meliputi : Analisa cuaca harian di wilayah 

Depok, Data Citra Radar Tangerang, Data Citra 

Satelit Himawari 8 kanal IR, Data Suhu udara, 

kelembapan    dan titik embun Staklim Bogor.

2.3  Metode

Metode dalam penelitian ini  menggunakan 

metode analisis deskriptif dengan menggunakan 

data yang telah tersedia. Interpretasi radar 

dan satelit untuk melihat komposisi luasan 

dan pergerakan awan, data satelit Himawari 8 

kanal IR untuk melihat seberapa besar suhu 

puncak awan tersebut. 

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1   Analisis Cuaca Harian Tanggal 21 

September 2021

Gambar 1. Peta analisis SML Harian [5]

Gambar 2. Peta analisis Anomali SML Harian [5]

Suhu muka laut (SML) merupakan salah satu 

faktor yang berperan penting dalam suplai uap 

air sebagai pembentukan awan konvektif. Suhu 

muka laut yang hangat menunjukan adanya 

penguapan yang besar dan penambahan 

uap air yang banyak juga, sebaliknya suhu 

muka laut yang relatif dingin mengindikasikan 

penambahan uap air yang sedikit di atmosfer.

Berdasarkan (Gambar 1) analisis Suhu muka 

laut pada tanggal 21 September 2021 perairan 

Jawa berkisar antara 28 s/d 30° C, kondisi ini 

terpantau lebih hangat dibanding dengan suhu 

klimatologinya dengan nilai anomali berkisar 

antara +1,5 s/d +2,5° C (Gambar 2). kondisi 

tersebut mengindikasikan nilai yang relatif 

cukup dalam mendukung pembentukan awan 

konvektif.
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Gambar 3. Diagram Fase MJO [6]

Berdasarkan gambar diatas, pada 

tanggal 21 September 2021 Indeks Madden-

Julian Oscillation (MJO) berada dalam 

kuadran 4 benua maritim Indonesia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa MJO berkontribusi 

terhadap pembentukan awan-awan di wilayah 

Indonesia.

Gambar 4. Peta analisis Streamline [7]

Berdasarkan peta analisis streamline lapisan 

925 mb jam 00 UTC diatas, pada tanggal 21 

September 2021 terlihat area tekanan rendah di 

wilayah perairan Filipina yang mengakibatkan 

masa udara tertarik menuju area tekanan 

rendah.

Gambar 5. Suhu udara, kelembapan dan Titik embun Staklim Bogor

Dari grafik suhu udara, kelembapan 
dan titik embun Stasiun Klimatologi Bogor 
menunjukkan penurunan nilai suhu udara 

yang cukup signifikan dimulai jam 08.00 UTC 
hingga 10.00 UTC sebesar 8,3°C kondisi ini 

mengindikasikan adanya potensi pembentukan 

awan konvektif dan cuaca buruk. Hal ini diikuti 

dengan peningkatan nilai kelembapan udara 

(RH) yang signifikan pada saat kejadian angin 
kencang berlangsung.

3.2 Analisis Citra Radar 

(a) Jam 09.42 UTC
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(b) Jam 09.58 UTC

(c) Jam 10.06 UTC

(d) Jam 10.30 UTC

Gambar 6. Citra Radar Tangerang Produk CMAX

Gambar 7. Citra Radar Tangerang VCUT

(a) Jam 09.50 UTC

(b) Jam 09.58 UTC
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(c) Jam 10.06 UTC

(d) Jam 10.14 UTC

Gambar 8. Citra Radar Tangerang Radial Velocity

Disamping data-data analisis cuaca harian, 

kajian ini juga didukung dengan analisis 

citra radar. Dengan analisis citra radar inilah 

maka dapat diketahui cakupan awan-awan 

pembentuk cuaca buruk dan posisinya. Secara 

ilmiah, umumnya awan Kumulonimbus (Cb) 
yang terbaca dalam citra radar itulah yang 

menyebabkan timbulnya angin kencang. 

Keberadaan awan jenis ini berpotensi 
menimbulkan hujan lebat, angin kencang dan 

badai petir. 

Berdasarkan citra radar Tangerang produk 

CMAX, pertumbuhan awan di wilayah Depok 

mulai terlihat di jam 09.42 UTC (gambar 

6a), kemudian reflektifitas menguat di lokasi 
kejadian pada jam 09.58 UTC (gambar 6b) 

hingga jam 10.06 UTC (gambar 6c) dengan 

nilai reflektifitas maksimum sebesar 58 dBz 
yang diindikasi sebagai awan konvektif 

Kumulonimbus (Cb) dengan ketinggian 
awan dibawah 5.0 km terlihat pada poduk 

VCUT (gambar 7). Dengan kondisi tersebut 

sangat berpotensi terhadap terjadinya angin 

kencang yang dapat menimbulkan kerusakan. 

Berdasarkan (gambar 8) produk radial velocity 

pada jam 09.50 UTC terpantau adanya 

peningkatan kecepatan angin, nilai kecepatan 

angin maksimum terlihat pada jam 10.06 UTC 

dengan nilai sebesar 35,6 knot. Pada jam 

10.30 UTC cakupan awan mulai mengalami 

peluruhan dan bergerak menjauh ke arah 

Barat wilayah Depok. Jika dilihat dari series 

data radar tersebut pada kurun waktu kejadian, 

awan-awan Cb mendominasi disekitar wilayah 

kejadian sehingga memberikan dampak angin 

kencang di lokasi kejadian.

3.3 Analisis Citra Satelit

Gambar 9. Historis pertumbuhan  awan

Berdasarkan gambar 9 historis pertumbuhan 

awan, terlihat suhu puncak awan hingga 

mencapai -60˚ C pada jam 10.20 dan suhu 
yang dingin ini merupakan kriteria jenis awan 

konvektif Kumulonimbus (Cb).
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4. Kesimpulan

Analisis cuaca harian sangat penting 

digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi 

cuaca buruk yang akan terjadi. Berdasarkan 

data analisis cuaca harian menunjukkan 

kondisi adanya potensi cuaca buruk pada 

tanggal 21 September 2021.

Berdasarkan citra radar memperlihatkan 

pertumbuhan awan konvektif dimulai pada jam 

09.42 UTC, nilai reflektifitas maksimum sebesar 
58 dBz pada jam 10.06 UTC yang diindikasikan 

sebagai awan konvektif Kumulonimbus (Cb) 
dengan ketinggian awan dibawah 5.0 km. 

Data radial velocity menunjukkan adanya nilai 

kecepatan angin yang signifikan sebesar 35,6 
knot di wilayah Depok.

Pantauan citra satelit menunjukkan nilai 

suhu puncak awan maksimum sebesar 60˚C 
termasuk dalam kriteria jenis awan konvektif 

Kumulonimbus. 

Maka dapat disimpulkan bahwa awan 

Kumulonimbus lah sumber dari angin kencang 
yang menyebabkan kerusakan di wilayah 

Depok pada tanggal 21 September 2021.
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