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“HUJAN BULAN NOVEMBER“
Alhamdulillah Buletin Met Aero edisi November 
dapat kembali hadir untuk menyajikan beragam 
informasi dan artikel menarik serta bermanfaat 
bagi para pembaca setia Buletin Met Aero.

Akhir-akhir ini hujan dengan intensitas ringan 
hingga lebat sering terjadi, tentu para pembaca 
bertanya apakah sudah memasuki musim hujan? 
Dan bagaimana prakiraan cuaca dari BMKG? 
Jawaban pertanyaan tersebut dapat pembaca 
temukan dalam rubrik Aerowatch yang secara 
rutin menyajikan informasi profil dan kesimpulan 
cuaca bandara, Aerodrome Climatological 
Summary 10 tahun terakhir, serta tak ketinggalan 
prakiraan cuaca bandara bulan Desember 2021. 

Selain itu pada rubrik Aerocom, disajikan artikel 
mengenai La Nina yang sedang menjadi hot 
issue saat ini. Untuk menambah pengetahuan 
pembaca tentang peralatan meteorologi, dalam 
rubrik Aerotech dibahas mengenai Wind Profiler, 
yang merupakan peralatan baru di Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta.  Liputan 
tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, juga kami 
bagikan dalam rubrik Aeronews. Terakhir, kami 
tak lupa menyajikan karya tulis ilmiah yang dapat 
pembaca temukan dalam rubrik Aerosearch.

Demikian gambaran umum isi Buletin Met Aero 
kali ini, semoga informasi dan artikel yang kami 
berikan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
setia Buletin Met Aero. Selamat membaca.



ii

DAFTAR ISI

PRAKIRAAN CUACA BULAN DESEMBER 2021

Buletin MetAero kembali menyajikan profil cuaca 
dan Aerodrome Climatological Summary ........... [3]

AERONEWS

Tangerang – Pada tanggal 14 November 2021, 
Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG............[27]

Bertempat di Finlandia, tanggal 12 hingga 19 
November 2021 dilaksanakan............................[25]

Kondisi cuaca yang terjadi di Indonesia dipengaruhi 
oleh sirkulasi angin umum global........................[10]

25

18

PROFIL CUACA BULAN NOVEMBER 2021 DAN AERODROME 
CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN DESEMBER STASIUN 
METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

AEROWATCH 3

AEROSEARCH

AEROCOM

28

PEMANFAATAN DATA CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL 
ENERGY, TOTAL PRECIPITABLE WATER, DAN SUHU UDARA 
UNTUK SIMULASI PRAKIRAAN TOTAL HUJAN BULANAN DI 
CENGKARENG
Hujan merupakan salah satu fenomena cuaca yang 
sangat berpengaruh bagi keselamatan penerban-
gan.....................................................................[28]

LA NINA
Pada tanggal 18 Oktober 2021, BMKG merilis 
peringatan dini terjadinya fenomena.................. [18]

AEROTECH

Pada edisi yang lalu, Buletin MetAero pernah 
mengulas tentang Wind Profiler Radar yang...... [20]

20
WINDPRO

COMMISSIONING PERALATAN CUACA TERMINAL DOPPLER 
WEATHER RADAR (TDWR) DAN LIGHT DETECTION AND 
RANGING (LIDAR) DI BANDARA SOEKARNO HATTA

FACTORY TRAINING TERMINAL DOPPLER WEATHER RADAR 
(TDWR) DI FINLANDIA DALAM MEMBANGUN SISTEM 
PERINGATAN WINDSHEAR



3Vol 4 No 11 2021 ISSN 2684-7299

PROFIL CUACA BULAN NOVEMBER 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN DESEMBER

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Buletin MetAero menyajikan profil 
cuaca dan Aerodrome Climatological 
Summary (ACS). Profil cuaca bulan 
November 2021 menggambarkan 

rangkuman kondisi cuaca yang terjadi selama bulan 
terkait di Bandara Soekarno-Hatta yang terdiri dari 
parameter arah dan kecepatan angin, visibility, 
curah hujan, temperatur udara dan kelembapan 
udara. ACS bulan Desember menyajikan data 
angin, visibility, dan temperatur udara periode 10 
tahun terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN NOVEMBER 2021

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan November 
2021 menunjukkan variasi angin dari arah Selatan 
hingga Barat, namun dapat dilihat angin dominan 
bertiup dari arah Barat Daya. Kecepatan angin 
juga bervariasi dari nilai paling rendah hingga 
kecepatan diatas 17 knot. Nilai kecepatan dominan 
yang terjadi berkisar antara 4–7 knot (36,81%). 

Persentase angin calm sebesar 0,42%, sedangkan 
persentase angin dengan kecepatan di atas 11 
knot sebesar 5,56% yang didominasi dari arah 
Barat daya dan Barat.  Berikut adalah gambar profil 
arah dan kecepatan angin bulan November 2021 
di Bandara Soekarno-Hatta yang disajikan dalam 
bentuk windrose.

2. VISIBILITY

Profil visibility bulan November 2021 
menunjukkan kondisi visibility yang terjadi setiap 

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan November 2021
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jamnya, dimana mencapai maksimum rata-rata 
terjadi pada siang hari. Kondisi rata-rata nilai 
visibility pada bulan ini, yaitu 7,3 km. Sedangkan 
kondisi nilai visibility minimum saat bulan November 
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 November 2021.

Gambar Profil Rata-Rata Visibility Harian bulan November 2021

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan November 2021 
menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar 
38,0 mm data tersebut menunjukkan adanya 
penurunan curah hujan dari bulan sebelumnya, 
dengan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari. 
Distribusi curah hujan bulan November 2021 pada 
dasarian I (10 hari pertama) adalah 16,9 mm, 
kemudian dasarian II sebesar 2,1 mm, dan pada 
dasarian III dengan jumlah curah hujan sebesar 
19,0 mm. Berikut adalah grafik sebaran curah 
hujan pada bulan November 2021.

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan November 2021 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 27,7°C. 
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 
di bulan ini, yaitu 34,5°C terjadi pada tanggal 26 
November 2021. Kemudian nilai temperatur udara 
minimum bulan ini adalah 22,8°C terjadi pada 
tanggal 27 November 2021. Berikut adalah profil 
temperatur udara bulan November 2021.

Gambar Profil Temperatur Udara bulan November 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 November 2021Gambar Profil Curah Hujan Bulan November 2021
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6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan November 
2021 menunjukkan nilai kelembapan udara rata-
rata sebesar 76,4%.  Nilai kelembapan udara 
maksimum adalah sebesar 98% yang terjadi pada 
tanggal 4 November 2021, sedangkan kelembapan 
udara minimum adalah sebesar 35% terjadi pada 
tanggal 24 November 2021. Berikut adalah grafik 
profil kelembapan udara bulan November 2021.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan November 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 November 
2021.

Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan keadaan 
cuaca yang mendominasi adalah kekaburan 
udara (HZ) dan hujan ringan (-RA), namun nilai 
curah hujan harian cukup tinggi disebabkan oleh 
hujan intensitas sedang yang disertai kilat/petir 
(TSRA) seperti yang terjadi pada tanggal 1 dan 
26 November 2021. Jumlah hari hujan pada bulan 
November sebanyak 13 hari hujan.

TGL
PAGI HARI 
(06.00-11.00 

WIB)

SIANG HARI 
(12.00-17.00 

WIB)

MALAM HARI 
(18.00-23.00 

WIB)

DINI HARI  
(00.00-05.00 

WIB)

RAIN 
(mm)

1 -RA TSRA HZ BR 9,8
2 HZ -RA HZ BR 0,2
3 HZ - LTNG HZ 0
4 HZ TSRA BR BR 4,7
5 -RA - HZ BR 1,5
6 HZ - - BR 0
7 - -RA -RA HZ 0,3
8 - - HZ HZ 0
9 - - - - 0

10 - - HZ -RA 0,4
11 HZ - - - 0
12 - - TSRA HZ 1
13 BR -RA HZ HZ 0,6
14 - - - - 0
15 - - - - 0
16 - - - -RA 0,5
17 HZ - LTNG HZ 0
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18 HZ - - - 0
19 - - - HZ 0
20 HZ - - - 0
21 - - - HZ 0
22 -RA - - - 1,4
23 HZ - HZ HZ 0
24 - - HZ HZ 0
25 - - - HZ 0
26 -RA TSRA -RA - 10,3
27 - -RA -RA -RA 7,2
28 - - -RA -RA 0,1
29 - - - - 0
30 - - HZ HZ 0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
DESEMBER

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) arah 
dan kecepatan angin bulan Desember selama 10 
tahun (2011–2020) menyajikan data dalam bentuk 
windrose yang dapat dijadikan acuan untuk kegiatan 
take-off dan landing selama bulan Desember 2021. 
ACS arah dan kecepatan angin di bulan Desember 
menunjukkan variasi angin dari arah Selatan 
hingga Barat Laut, namun dapat dilihat angin 
dominan bertiup dari arah Barat Daya dan Barat. 
Kecepatan angin juga bervariasi dari nilai paling 
rendah hingga kecepatan diatas 17 knot. Frekuensi 
kecepatan angin paling banyak yang terjadi di 
bulan Desember ada pada kisaran 4–7 knot 
(36,34%). Persentase angin calm sebesar 3,32%, 
sedangkan persentase angin dengan kecepatan di 
atas 11 knot sebesar 10,34% yang sebagian besar 
terjadi dari arah Barat. Adanya dominasi angin 
baratan di bulan Desember menunjukkan mulai 
berlangsungnya periode musim hujan. Berikut ACS 
arah dan kecepatan angin bulan Desember periode 
10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Desember 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 
Desember selama 10 tahun (2011–2020) guna 
memberikan gambaran keadaan visibility pada 
bulan Desember tahun 2021 di bandara Soekarno-
Hatta. Secara umum kondisi visibility bulan 
Desember didominasi pada kisaran 5000–8000 
meter dengan persentase di atas 60% terjadi pada 
pukul 16.00–22.00 UTC, sedangkan persentase 
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terendah terjadi pada pukul 06.00 UTC. Visibility 
3000–5000 meter dengan persentase tertinggi 
terjadi pada pukul 22.00 UTC (19,4%), sedangkan 
untuk nilai visibility 1500–3000 meter terlihat 
bahwa frekuensi kejadian tidak signifikan, tercatat 
persentase tertinggi hanya 2,6%. Berikut ACS 
visibility Desember periode 10 tahun terakhir.

udara pada bulan Desember tahun 2021. Secara 
umum temperatur udara didominasi kisaran 
nilai 25°C–30°C dengan persentase tertinggi 
sebesar 94,8% terjadi pada pukul 01.00 UTC. 
Nilai temperatur udara pada kisaran 30°C – 35°C 
terjadi pada pukul 02.00 UTC hingga 10.00 UTC 
dengan persentase tertinggi terjadi pada pukul 
06.00 UTC (72,3%). Sedangkan nilai temperatur 
udara terendah pada kisaran 20°C – 25°C dengan 
persentase di atas 50% terjadi pada pukul 21.00 
dan 22.00 UTC. Berikut ACS temperatur udara 
bulan Desember periode 10 tahun terakhir.[umi]

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Desember Periode 2011-2020

Gambar ACS Visibility bulan Desember Periode 2011-2020

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 
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PRAKIRA AN CUACA BULAN DESEMBER 2021
Kondisi cuaca yang terjadi di Indonesia 

dipengaruhi oleh sirkulasi angin umum 
global, regional, dan lokal. Dengan 
letak Indonesia di wilayah tropis yang 

terdiri dari 2/3 perairan (lautan) dan 1/3 kepulauan 
(daratan) merupakan daerah yang mendapatkan 
aliran uap air cukup banyak dalam kondisi normal. 
Interaksi yang saling mempengaruhi antara 
sirkulasi umum tersebut dapat menentukan kondisi 
cuaca yang akan terjadi. Untuk mengetahui 
kondisi prakiraan cuaca dalam waktu sebulan 
atau yang sering disebut dengan prakiraan musim 
maka kondisi faktor global merupakan parameter 
yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat 
asal massa udara yang akan melewati Indonesia 
secara umumnya atau Pulau Jawa khususnya. 
Faktor global yang mempengaruhi kondisi cuaca di 
Indonesia yaitu:

1. Dipole Mode atau IOD (Indian Ocean Dipole)

Fenomena Dipole Mode atau IOD (Indian Ocean 
Dipole) yaitu tanda atau gejala akan menaiknya 
atau memanasnya suhu udara permukaan laut 
(SPL) dari kondisi normalnya di sepanjang garis 
Ekuator Samudra Hindia, khususnya di sebelah 
selatan India yang diiringi dengan menurunnya nilai 
suhu permukaan laut di bawah ambang normalnya 
pada wilayah perairan Indonesia di wilayah Pantai 
Barat Sumatra. Pada keadaan normal ditandai 
dengan adanya nilai suhu udara permukaan laut 
di sebelah Barat Samudra Hindia mengalami 
pendinginan sedangkan suhu udara permukaan 
laut yang lebih hangat berada di bagian Timur 
Samudra Hindia, serta dalam kondisi normal dapat 
ditandai dengan distribusi suhu udara permukaan 
laut yang cukup merata di sekitar garis Khatulistiwa. 
Hasil perhitungan perbedaan nilai (selisih) antara 
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anomali suhu muka laut di bagian Barat dan bagian 
Timur Samudra Hindia ini dikenal sebagai IOD.

IOD memiliki tiga fase yakni IOD bernilai Positif, 
IOD bernilai Negatif, dan IOD bernilai Netral. Fase 
IOD bernilai positif (+) terjadi pada saat tekanan 
udara permukaan di atas wilayah Barat Sumatra 
relatif bertekanan lebih tinggi dibandingkan 
dengan wilayah Timur Afrika yang bertekanan 
lebih rendah, sehingga udara mengalir dari bagian 
Barat Sumatra dan Jawa ke bagian Timur Afrika 
yang mengakibatkan pembentukkan awan-awan 
hujan akan terjadi di wilayah Afrika sehingga 
menghasilkan curah hujan di atas normal pada 
wilayah tersebut. Ketika IOD berada dalam fase 
positif (+), maka suhu udara permukaan laut di 
seluruh Indonesia menjadi lebih dingin daripada 
nilai suhu udara rata-rata permukaan lautnya 
sedangkan nilai suhu udara permukaan laut yang 
terletak di Samudra Hindia Bagian Barat menjadi 
lebih hangat daripada nilai suhu udara rata-rata 
permukaan lautnya. Hal ini juga mengakibatkan 
adanya peningkatan aktifitas Angin Timuran 
yang melintas Samudra Hindia bagian Selatan 
Garis Khatulistiwa yang dirasakan menjadi cukup 
kencang dan bersifat dingin karena nilai suhu udara 
rata-rata permukaan laut di Indonesia yang berada 
pada suhu di bawah normal nilai rata-ratanya 
sehingga umumnya di wilayah Pulau Jawa akan 
menjadi sulit terbentuknya awan-awan yang dapat 
menghasilkan hujan atau identik dengan terjadinya 
Musim Kemarau.

Sebaliknya selama fase IOD bernilai Negatif (-) 
maka akan terjadi kondisi suhu udara permukaan laut 
yang lebih hangat dari nilai rata-ratanya di wilayah 
sekitar Indonesia dan hal ini bersamaan dengan 
adanya nilai suhu udara permukaan laut yang lebih 
dingin daripada rata-ratanya di wilayah Samudra 
Hindia Bagian Barat sehingga menghasilkan 
aktifitas Angin Baratan yang lebih kuat melintasi 
Samudra Hindia dengan sifat memiliki kandungan 
uap air yang dapat menimbulkan terjadinya 
pembentukan awan hujan di Pulau Sumatra dan 
Pulau Jawa. Dalam hubungannya dengan pola 
curah hujan yang akan terjadi maka fase IOD Positif 
(+) umumnya berhubungan dengan berkurangnya 
intensitas curah hujan di bagian barat Benua 
Maritim Indonesia seperti Sumatra dan Jawa, 
sebaliknya pada fase IOD Negatif (-) berhubungan 
dengan bertambahnya intensitas curah hujan di 
bagian Barat Benua Maritim Indonesia.

Gambar Skema IOD bernilai Negatif
 (sumber: BOM Australia)

Pada Fase IOD bernilai netral maka uap air dari 
Samudra Pasifik akan mengalir melewati pulau-
pulau di Indonesia dan menghasilkan kondisi 
lautan di Australia Bagian Barat menjadi tetap 
hangat sehingga udara yang naik di atas daerah 
ini menghasilkan awan-awan hujan di bagian Barat 
cekungan Samudra Hindia serta menghasilkan 
aktifitas Angin Baratan di sepanjang garis 
Khatulistiwa. 

Gambar Skema IOD bernilai Positif 
(sumber: BOM Australia)
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IOD bernilai negatif (-) sedangkan jika sebagian 
besar model internasional tersebut mendekati atau 
melampaui garis putus-putus merah, maka terdapat 
indikasi peningkatan pada nilai indeks IOD bernilai 
positif (+).

Gambar Grafik Prakiraan Rata-Rata nilai IOD Bulan Desember 2021 
(sumber: BOM Australia)

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 
kaki selama periode akhir Bulan November 2021 
menunjukkan bahwa di sebagian wilayah Belahan 
Bumi Utara yaitu di Perairan Laut China Selatan 
dan Laut Filipina masih terdapatnya sistem 
gangguan Tekanan Rendah (Low Pressure) bernilai 
< 1010 HPa. Keadaan ini diprakirakan masih 
berlangsung hingga akhir Bulan Desember 2021. 
Sistem gangguan Tekanan Rendah (Low Pressure) 
sebesar < 1010 HPa juga sudah mulai terbentuk 
di sebagian wilayah Belahan Bumi Selatan seperti 
di wilayah Samudra Indonesia bagian Barat Daya 
Pulau Sumatra dan Samudra Indonesia bagian 
Selatan Pulau Jawa. Adanya sistem gangguan 
Tekanan Rendah (Low Pressure) yang sudah 
mulai terbentuk di Belahan Bumi Selatan tersebut 
menyebabkan adanya aliran massa udara regional 
musim Monsun Asia Musim Dingin dari Belahan 
Bumi Utara di wilayah dataran tinggi Asia (Tibetian 
Plate) yang dapat bergerak memasuki wilayah 
Belahan Bumi Selatan melintasi garis khatulistiwa 
termasuk wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa 
meskipun aliran massa udara regional Monsun 
Asia Musim Dingin tersebut belum seluruhnya 
dapat bebas memasuki wilayah Belahan Bumi 
Selatan melewati garis Khatulistiwa karena masih 

Gambar Skema IOD bernilai Netral
 (sumber: BOM Australia)

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan 
oleh Badan Meteorologi Australia (BOM of 
Australia) menunjukkan fase IOD saat ini masih 
bersifat netral. Fase IOD negatif telah melemah dan 
kemungkinan mendekati fase akhir negatifnya. Nilai 
indeks IOD terbaru pada periode minggu terakhir 
hingga tanggal 21 November 2021 adalah -0,34 
°C, dalam fase IOD bersifat netral. Semua model 
menunjukkan IOD akan tetap berada pada fase 
netral hingga akhir bulan Desember mendatang. 
Hal ini konsisten dengan siklus musiman fase IOD 
yang khas, yaitu menghilang di awal musim panas 
saat palung monsun bergeser ke Belahan Bumi 
Selatan. Namun, kondisi sisa air hangat di bagian 
Utara atau Barat Laut Australia dapat berpotensi 
meningkatkan curah hujan selama terus menerus 
di bulan Desember mendatang. Batas ambang 
nilai indeks IOD yang biasanya digunakan untuk 
mengetahui saat fase IOD positif (+) yaitu saat nilai 
IOD melebihi ambang batas +0,4 °C, sedangkan 
saat fase IOD negatif (-) yaitu saat nilai IOD kurang 
dari ambang batas -0,4 °C. Pada gambar grafik 
prakiraan rata-rata nilai indeks IOD untuk bulan 
Desember 2021 di bawah ini berdasarkan ke-6  
model Internasional tersebut menunjukkan nilai 
perkiraan rata-rata IOD untuk setiap model tersebut 
yang telah disurvei untuk bulan kalender yang 
dipilih mengandung arti yaitu jika sebagian besar 
model mendekati atau melebihi garis putus-putus 
biru, maka terdapat indikasi peningkatan terjadinya 
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sepakat menggunakan beberapa indeks suhu udara 
permukaan laut. Indeks-indeks ini hanya merujuk 
pada perbedaan dari rata-rata jangka panjang 
selama tahun 1961-1990 (30 tahun) dari suhu udara 
permukaan laut di beberapa daerah yang terletak 
di sepanjang garis Khatulistiwa wilayah Pasifik. 
Wilayah ini disebut sebagai NINO1 dan NINO2 (yang 
terletak di Pantai Amerika Selatan), NINO3, dan 
NINO3.4 (yang masing-masing menempati Pasifik 
Timur dan Tengah) dan NINO4 (terletak di Pasifik 
barat). NINO3.4 sebagian beririsan antara wilayah 
NINO3 dan NINO4. Pada saat terjadinya ENSO 
yaitu fenomena El Nino bergabung dengan Indeks 
Osilasi Selatan maka nilai suhu udara permukaan 
laut di daerah NINO3 dan NINO3.4 yaitu lebih dari 
(> +0,8 °C) dari suhu udara permukaan laut rata-
ratanya sedangkan pada kejadian La Nina maka 
nilai di daerah NINO3 dan NINO3.4 kurang dari 
(< -0,8 °C) dari suhu udara permukaan laut rata-
ratanya. Pada umumnya fenomena global El Nino 
bersesuaian saling menguatkan adanya musim 
kemarau yang berkepanjangan di sebagian besar 
wilayah Indonesia dan sebaliknya fenomena global 
La Nina bersesuaian dengan saling menguatnya 
kondisi musim penghujan di sebagian besar 
wilayah Indonesia.

adanya Sistem gangguan Tekanan Rendah yang 
bernilai < 1010 HPa di wilayah Belahan Bumi Utara 
yang menahan masuknya aliran massa udara 
regional Monsun Asia Musim Dingin tersebut. 
Dengan terdapatnya aliran massa udara regional 
Monsun Asia Musim Dingin dari Belahan Bumi 
Utara tersebut maka dapat dijadikan sebagai 
pertanda secara umum akan datangnya periode 
angin regional Musim Baratan yang bersamaan 
dengan mulainya Musim Penghujan di wilayah 
yang memiliki tipe hujan Monsunal seperti Pulau 
Jawa yang umumnya terjadi pada bulan Desember, 
Januari dan Februari. Berdasarkan kondisi analisis 
angin regional ini maka diprakirakan pada Bulan 
Desember 2021 di wilayah Pulau Jawa dan 
khususnya wilayah Jabodetabek termasuk Bandara 
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya sudah 
memasuki Musim Penghujan.

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 11 Desember 2021 jam 18.00 
WIB 

(sumber : BOM Australia)

2. Fenomena El Nino dan La Nina

Pada Fenomena El Nino maka suhu udara 
permukaan laut di Samudra Pasifik bagian Tengah 
dan Timur menjadi lebih hangat suhunya dari suhu 
udara permukaan laut rata-ratanya, sementara 
pada fase La Nina yaitu ditandai adanya suhu 
udara permukaan laut yang lebih dingin daripada 
rata-rata suhu udara permukaan lautnya di wilayah 
yang sama. Batas ambang yang digunakan yaitu 
0,8 °C. Untuk memantau tanda-tanda El Nino atau 
La Nina di Samudra Pasifik maka para ahli iklim 

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD
(sumber: BOM Australia)

Dari ke-8 Model Internasional NWP (Numerical 
Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF, 
JMA, METEO, NASA, NOAA dan UKMO yang telah 
melakukan perhitungan rata-rata indeks NINO3.4 
menunujukkan nilai indeks NINO3.4 periode 
mingguan terbaru hingga tanggal 5 Desember 
2021 adalah sebesar -0.6 °C, mendekati dengan 
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level La Nina yang memiliki ambang batas ≤ -0.6 
°C. Semua model yang disurvei menunjukkan 
suhu permukaan laut Pasifik Tengah (NINO3.4) 
akan terus mendingin selama beberapa bulan 
mendatang sehingga diprakirakan memenuhi dan 
melewati ambang batas khas La Nina yang secara 
umum terjadi pada bulan Desember dan Januari. 
Indikator atmosfer yang dapat digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana menguat atau tidaknya 
fenomena La Nina seperti Indeks Osilasi Selatan 
dan pola angin secara global dapat digunakan 
untuk memastikan apakah atmosfer dan lautan 
akan bertindak dalam memperkuat keadaan La 
Nina. Beberapa kumpulan data indeks NINO3.4 
yang digunakan oleh organisasi iklim dunia yang 
lain menunjukkan nilai indeks NINO3.4 yang lebih 
dingin daripada nilai mingguan yang digunakan 
oleh Biro Meteorologi Australia. Pada Gambar di 
bawah ini menunjukkan nilai prakiraan rata-rata 
indeks NINO3.4 untuk setiap model internasional 
pada bulan Desember 2021. Pada Gambar 
tersebut menunjukkan pada bulan Desember 2021 
sebagian besar model memprakirakan nilai indeks 
NINO3.4 telah melebihi garis batas ambang putus-
putus berwarna biru yang bernilai – 0,8 °C yang 
menandakan fenomena global yaitu La Nina masih 
terjadi dan berpotensi masih menguat selama 
bulan Desember 2021. 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO3.4 untuk bulan Desember 2021 
(Sumber : BOM Australia)

Gambar Tabel Probabilitas Indeks NINO3.4 Bulan Desember 2021 
hingga Mei 2022

 (sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel Probabilitas indeks 
NINO3.4 di atas dari Bulan Desember 2021 hingga 
Mei 2022 menunjukkan laju penurunan nilai indeks 
yang < − 0,8 °C terjadi pada bulan Desember 2021 
hingga bulan Januari 2022 yang menandakan 
fenomena global La Nina masih terjadi. Probabilitas 
prosentase nilai indeks < −0,8 °C hingga 100%  
terjadi di Bulan Desember 2021, sedangkan di 
Bulan Januari 2022 prosentase nilai indeks < −0,8 
°C mulai bergerak menurun dari 78,8% , 29,3% , 
15,2% , 5,1% , dan 0% di Bulan Mei 2022.  Hal 
ini secara umum menandakan bahwa fenomena 
global La Nina probabilitas kejadiannya masih 
cukup kuat terjadi di Bulan Desember 2021 dan 
Januari 2022, dan mulai menurun terus menerus 
diprakirakan pada Bulan Februari 2022 hingga Mei 
2022. Secara umum pengaruh fenomena global La 
Nina ini diprakirakan dapat menyebabkan semakin 
menguatnya Musim Penghujan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta dan sekitarnya selama Bulan 
Desember 2021. 

3. Fenomena MJO (Madden Julian Oscilation)

MJO singkatan dari Madden-Julian Oscillation 
atau Osilasi Madden Julian yang merupakan 
gangguan tropis yang merambat ke Arah Timur 
sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 
hari. Fase MJO dapat diketahui dengan melihat 
diagram fase monitoring MJO yang dibuat oleh 
Biro Meteorologi Australia. Jika nilai indeks RMM 
1 (Real-Time Multivariat MJO series 1) dan RMM 
2 (Real-Time Multivariat MJO series 2) berada 
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di luar lingkaran dalam kotak diagram fase MJO 
tersebut maka fenomena MJO diidentifikasi 
kuat mempengaruhi terjadinya awan-awan 
hujan di daerah tersebut pada area wilayah fase 
1,2,3,4,5,6,7 dan 8.

Gambar Diagram Fase MJO selama periode 1 November 2021 
hingga 10 Desember 2021
 (Sumber : BOM Australia)

Jika nilai indeks RMM 1 dan RMM 2 berada di 
dalam lingkaran maka fenomena MJO diidentifikasi 
bersifat lemah. Saat fase MJO bersifat kuat 
maka pergerakannya akan berlawanan dengan 
arah jarum jam. Jika fase indeks RMM 1 dan 
RMM 2 berada di fase 3 dan fase 4 (berada di 
luar lingkaran), maka mengindikasikan MJO 
kuat di sebagian besar wilayah Pulau Jawa yang 
dapat menyebabkan adanya awan-awan hujan. 
Berdasarkan gambar Diagram Fase MJO, posisi 
terakhir MJO pada tanggal 1 - 10 Desember 
2021 berada pada fase 6 (berlawanan arah jarum 
jam) dan posisi di di luar lingkaran. Keadaan ini 
menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
kuat dalam mempengaruhi pembentukan awan-
awan konvektif di pasifik barat. Dengan kondisi di 
atas maka fenomena MJO selama bulan Desember 
2021 diprakirakan tidak berada dalam fase 3 dan 
fase 4 sehingga tidak mempengaruhi pada sebab 
munculnya pertumbuhan awan-awan hujan di 
wilayah Jabodetabek umumnya dan khususnya di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya

4. Kondisi OLR (Outgoing Long Wave Radiation)
Kondisi OLR dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya tutupan awan berdasarkan radiasi 
gelombang panjang yang dipancarkan bumi kembali 
ke angkasa yang dideteksi oleh sistem satelit secara 
global. Semakin tinggi nilai indeks OLR (indeks 
maksimum > 320 W/m2) yang diterima oleh sistem 
Satelit maka mengindikasikan terdapat sedikitnya 
tutupan awan pada daerah tersebut dan sebaliknya 
jika nilai indeks OLR bernilai rendah (indeks 
minimum hingga < 80 W/m2) mengindikasikan 
terdapat banyaknya awan-awan yang menutupi 
daerah tersebut. Pada Gambar indeks total rata-
rata OLR selama periode mingguan dari tanggal 
04 - 10 Desember 2021 terlihat di sebagian besar 
Pulau Jawa terdapat nilai total rata-rata OLR yang 
bernilai rendah yaitu dengan indeks nilai rata-rata 
OLR berwarna hijau ( nilai indeks antara 180 W/
m2 dan 200 W/m2 ) hal ini mengindikasikan selama 
periode awal Desember 2021 secara global rata-
rata memang terdapat tutupan awan di wilayah 
Pulau Jawa umumnya dan wilayah Jabodetabek 
khususnya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 
dan sekitarnya.  Gambar nilai total rata-rata OLR 
selama periode awal bulan Desember 2021 dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini 

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 04 – 
10 Desember 2021 

(Sumber : BOM Australia)
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Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara 
Soekarno-Hatta dan sekitarnya selama Bulan 
Desember 2021 yaitu :

1. Fenomena Global yaitu IOD (Indian Ocean 
Dipole) diprakirakan untuk Bulan Desember 
2021 berada pada fase Netral dan diprakirakan 
fase IOD Netral akan tetap bertahan selama 
Bulan Desember 2021. Fenomena IOD bersifat 
netral tidak berpengaruh pada munculnya awan-
awan yang dapat menyebabkan cuaca hujan di 
sebagian besar wilayah Pulau Jawa umumnya 
dan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya.  

2. Berdasarkan pola angin regional pada 
periode akhir Bulan November 2021 dan 
diprakirakan selama Bulan Desember 2021 
telah menunjukkan pola angin regional musim 
Monsun Asia Musim Dingin yang berasal dari 
Dataran Tinggi Tibetian di China mulai bergerak 
memasuki wilayah Indonesia. Adanya massa 
udara regional Monsun Asia Musim Dingin 
dari Belahan Bumi Utara tersebut maka dapat 
dijadikan sebagai pertanda secara umum 
akan datangnya periode angin regional Musim 
Baratan yang bersamaan dengan mulainya 
Musim Penghujan di wilayah yang memiliki 
tipe hujan Monsunal seperti Pulau Jawa yang 
umumnya terjadi pada bulan Desember, Januari 
dan Pebruari. Berdasarkan kondisi analisis 
angin regional ini maka diprakirakan pada 
Bulan Desember 2021 di wilayah Pulau Jawa 
dan khususnya wilayah Jabodetabek termasuk 
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan 
sekitarnya sudah memasuki Musim Penghujan.

3. Adanya Fenomena global La Nina berdasarkan 
data NINO3.4 dari delapan Model Internasional 
NWP di atas yang telah melakukan perhitungan 
prakiraan rata-rata indeks NINO3.4 untuk Bulan 
Desember 2021 menunjukkan nilai indeks 
NINO3.4 telah melebihi garis batas ambang 

putus-putus berwarna biru yang bernilai – 
0.8 °C yang menandakan fenomena global 
yaitu La Nina masih terjadi dan berpotensi 
masih menguat selama bulan Desember 
2021. Fenomena global La Nina dirakirakan 
probabilitas kejadiannya masih cukup kuat 
terjadi di Bulan Desember 2021 dan Januari 
2022, dan mulai menurun terus menerus 
diprakirakan pada Bulan Februari 2022 
hingga Mei 2022. Secara umum pengaruh 
fenomena global La Nina ini diprakirakan dapat 
menyebabkan semakin menguatnya Musim 
Penghujan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta 
dan sekitarnya selama Bulan Desember 2021.

4. Fenomena MJO diprakirakan selama 
Bulan Desember 2021 bersifat lemah tidak 
mempengaruhi pada munculnya awan-awan 
hujan di wilayah Jabodetabek umumnya dan 
khususnya di Bandara Soekarno-Hatta dan 
sekitarnya karena diprakirakan selama Bulan 
Desember 2021 fase MJO berada dalam fase 
6 di wilayah Pasifik Barat. 

5. Indeks rata-rata OLR secara global di awal bulan 
Desember 2021 bernilai rendah yang secara 
umum mengindikasikan pada banyaknya 
tutupan awan secara global sekitar pulau Jawa. 
Hal ini menunjukkan Bulan Desember 2021 di 
wilayah Pulau Jawa dan khususnya wilayah 
Jabodetabek termasuk Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya sudah 
memasuki Musim Penghujan. [edy m]
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L A  N I N A
Pada tanggal 18 Oktober 2021, BMKG 

merilis peringatan dini terjadinya 
fenomena La Nina menjelang  akhir 
tahun 2021. Berdasarkan monitoring 

dari suhu muka laut di Samudra Pasifik Tengah 
dan Timur menunjukkan bahwa terdapat anomali 
sebesar 0.61 pada dasarian I Oktober 2021. 
Kondisi ini memiliki potensi terjadinya La Nina 
dengan intensitas lemah – sedang yang diprediksi 
terjadi hingga Februari 2022.

Adapun wilayah terdampak yakni  Sumatra 
bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT , Kalimantan 
bagian selatan dan Sulawesi bagian  selatan yang 
diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah 
curah hujan bulanan sehingga perlu kewaspadaan 
dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana 
hidrometeorologi karena disertai dengan periode 
musim hujan. 

Nah, supaya sobat aerocom tidak bingung 
mengenai press release diatas ada baiknya kita 
kenalan dulu sama si La Nina, yuk simak penjelasan 
mengenai  fenomena La Nina dibawah ini.

La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang 
berarti anak perempuan. Umumnya fenomena La  
Nina terjadi setiap beberapa tahun sekali. Saat 
fenomena La Nina berlangsung terjadi penurunan 
suhu muka laut sebanyak 3 – 5 0C di sepanjang 
Samudra Pasifik Timur dan Tengah.  Fenomena 
ini terjadi ketika angin pasat khatulistiwa menjadi 
lebih kuat , mengubah arus permukaan laut dan 
menarik air dalam yang lebih dingin dari bawah. 
Hal ini menyebabkan pendinginan Samudra Pasifik 
Tropis bagian tengah dan timur. Angin pasat 
yang meningkat juga membantu menimbun air 
permukaan yang hangat di Pasifik Barat dan Utara 
Australia.
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Pemanasan  suhu muka laut di Pasifik Barat berarti 
daerah tersebut menjadi lebih menguntungkan 
untuk naiknya massa udara, pembentukkan awan 
dan curah hujan. Akibatnya, hujan lebat dapat 
terjadi di wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, 
di atas Pasifik Tropis Timur dan Tengah, udara 
turun di atas perairan yang lebih dingin, yang 
berarti wilayah tersebut kurang menguntungkan 
untuk awan dan hujan. Udara yang naik di barat 
dan turun di timur meningkatkan sirkulasi atmosfer  
yang dapat mengakibatkan perubahan iklim yang 
dirasakan di seluruh dunia.

Fenomena La Nina terjadi secara teratur dan 
berulang selama ratusan tahun . La Nina terjadi 
di wilayah Indonesia pada tahun 2008, 2010, dan 
akhir 2020. Hal ini berdampak pada peningkatan 
curah hujan bulanan di wilayah tengah dan timur 
Indonesia, dikarenakan oleh  menghangatnya suhu 
muka laut di wilayah perairan Indonesia. Selain 
itu, fenomena ini dapat menyebabkan musim 
hujan yang lebih panjang atau tidak terjadi musim 
kemarau di wilayah Indonesia dan peningkatan 
curah hujan yang signifikan pada saat musim hujan 
berlangsung, sehingga bencana hidrometeorologi 
rawan terjadi di pelbagai wilayah Indonesia.[carine]

Gambar 2. Grafik kejadian La Nina dan EL Nino tahun 1970 – 2021, kejadian La Nina ditandai dengan warna biru. 
Sumber : (http://ds.data.jmago.jp/tcc/tcc/products/elnino/ensoevents.html) 
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WIND PROFILER

Gambar Ilustrasi terjadinya tailwind 
(Sumber : International Virtual Aviation 

Organization, 2015)

Pada edisi yang lalu, Buletin MetAero 
pernah mengulas tentang Wind 
Profiler Radar yang dimiliki oleh 
Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah 

Rai Denpasar Bali. Pada akhir tahun ini Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta akan mengoperasikan 
perangkat dengan merek dan spesifikasi yang sama 
dengan adanya peningkatan pada aplikasinya. 
Untuk edisi kali ini akan kita bedah perangkat keras 
yang membentuk Wind Profiler Radar dan sedikit 
pengenalan perangkat lunak hasil upgrading.

Seperti kita ketahui, Wind Profiler Radar 
merupakan Radar Doppler yang menggunakan 
antena phase array. Komponen utama perangkat 
keras penyusun Wind Profiler Radar dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu unit indoor dan unit outdoor yang 
dihubungkan menggunakan kabel sepanjang 20 m. 

1. Unit indoor

Unit ini disusun dalam sebuah rak dan dipasang 
di dalam sebuah shelter berukuran 9 m2 agar 
terlindung dari cuaca yang terdiri dari:

a. Unit Power Supply 

Unit ini sebagai sumber daya utama 
kepada semua komponen Wind Profiler 

Gambar Komponen Utama Wind Profiler Radar

Radar yang menyediakan tegangan DC 
sebesar 24 Volt dan 48 Volt. Selain itu unit 
ini dilengkapi dengan sekering sebagai 
pengaman arus dan juga unit monitoring 
yang dapat digunakan untuk memantau 
keluaran tegangan dari catu daya.

b. Unit Monitoring 

Unit ini sebagai pusat monitoring dari 
seluruh unit monitoring yang dipasang di unit 
komponen lainnya. Terdapat delapan port 
monitoring dengan koneksi serial dan satu 
port menggunakan USB yang dikoneksikan 
ke unit prosessor Radar. Selain itu di 
bagian depan terdapat tampilan LCD untuk 
menampilkan status dari monitoring.

Gambar Unit Power Supply 
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Gambar Unit Monitoring 

c. Radar Prosessor

Unit ini merupakan perangkat komputer 
mini yang digunakan untuk mengolah dan 
menampilkan citra Radar. Selain itu unit ini 
juga sebagai penyimpan data sementara 
dan dapat melakukan ekspor data yang 
dibutuhkan oleh pengguna.

Gambar Unit Radar Prosessor

d. Modulator, Intermediate Frequency and 
Interface Unit (MII)

Unit ini di dalamnya terdapat beberapa 
perangkat dengan fungsi yang berbeda-
beda:

- Modulator : saat Radar dalam kondisi 
transmit, perangkat ini berfungsi sebagai 
pengendali sinyal digital, menghasilkan 
pulsa sinyal transmit termodulasi dan 
mengkonversi sinyal digital ke analog. 
Sementara saat Radar dalam kondisi 
receive, perangkat ini berfungsi untuk 
mengkonversi sinyal analog menjadi 
digital dan membuat rata-rata dari sinyal 
yang diterima oleh Radar.

- IF conditioner: perangkat ini berfungsi 
untuk mengkondisikan frekuensi 
intermediate yang akan dipancarkan 
dan yang diterima oleh Radar sebesar 
60 MHz.

- Interface: berfungsi untuk meningkatkan 
kapasitas kontrol dan mengubah sinyal 
kontrol menjadi serial RS422.

Gambar Unit MII

1. Unit Outdoor

a. RF converter

Di dalam perangkat ini terdapat oscilator 
sebagai pembangkit gelombang sinus 
dari sinyal arus serah. Saat Radar dalam 
kondisi transmit, perangkat ini berfungsi 
untuk merubah frekuensi menengah (60 
MHz) menjadi frekuensi radio 1290 MHz. 
Demikian pula sebaliknya, saat kondisi 
receive, perangkat ini akan mengkonversi 
frekuensi radio menjadi frekuensi menengah 
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dan menguatkan frekuensi menengah yang 
lemah saat diterima oleh Radar. Selain itu 
terdapat pula perangkat monitoring yang 
dapat digunakan untuk melihat kinerja dari 
unit ini.

Gambar Unit RF Converter

b. Power Amplifier

 Unit ini berfungsi untuk menguatkan 
daya dari sinyal transmit hingga 
mencapai +60 dBm (1000 W) saat Radar 
dalam kondisi transmit. Sementara saat 
kondidi receive, unit ini tidak digunakan. 
Terdapat pula perangkat monitoring 
untuk terus melihat performa dari unit 
ini.

Gambar Unit Power Amplifier

c. Circulator

 Dengan Radar yang menggunakan 
satu jalur keluaran yang sama, maka 

harus terdapat alat yang dapat mengatur 
atau mengamankan jalur penerima agar 
tidak rusak karena menerima daya yang 
besar. Di dalam unit ini terdapat sebuah 
komponen T/R (Transmit//Receive) 
switch yang berfungsi untuk mengatur 
jalur keluaran dan masukan sinyal 
Radar. 

 Saat Radar dalam kondisi transmit, 
maka T/R switch akan memblokir jalur 
penerima dan melewatkan sinyal RF 
melalui sebuah Low-pass filter dan 
meneruskannya ke RF combined. 
Dan saat Radar dalam kondisi receive 
maka T/R switch akan memblokir jalur 
keluaran. Sinyal masukan yang diterima 
oleh RF combined akan diteruskan 
ke RF limiter sebagai pengaman dari 
penerima yang kemudian diteruskan 
ke kompnen Low Noise Amplifier (LNA) 
yang berfungsi untuk menguatkan 
sinyal masukan yang lemah yang 
diterima oleh Radar. Selanjutnya sinyal 
tersebut akan diteruskan ke komponen 
bandpass filter untuk disaring agar 
sinyal yang dihasilkan bebas dari noise. 
Pada unit ini juga terdapat perangkat 
monitoring. 

Gambar Unit Circulator



23ISSN 2684-7299Vol 4 No 11 2021

d. Phase Shifter Interface 

 Unit ini sebagai perangkat tatap 
muka sebelum masuk ke unit phase 
shifter. Di dalamnya terdapat DC to 
DC converter yang digunakan untuk 
konversi tegangan 24 V menjadi 
tegangan yang dibutuhkan untuk relay 
(12 V). Selain itu terdapat pula komponen 
relay status control yang digunakan 
untuk mengendalikan relay yang ada di 
unit phase shifter. Perangkat monitoring 
dipasangkan pada unit ini dikarenakan 
pada unit phase shifter hanya terdiri dari 
perangkat mekanik saja.

Gambar Unir Phase Shifter Interface

e. Phase Shifter Unit

 Unit ini terdiri dari sebuah 
combiner/splitter yang berfungsi untuk 
membagi sinyal RF menjadi enam 
dan mengumpankannya ke enam set 
rangkaian relay sebagai penggerak 
sinyal radar. Selain itu terdapat 
komponen phase main distributor 
yang berfungsi untuk membagi dan 
menggeser (shifting) fase frekuensi 

Radar 60°. 

Gambar Phase Shifter

f. Power and Monitoring Distribution

 Perangkat ini sebagai jembatan 
distribusi catu daya 24 VDC dan port 
monitoring dari unit indoor ke unit 
outdoor. Semua port catu daya unit 
outdoor didapatkan dari unit ini dan 
begitu pula semua perangkat monitoring 
unit outdoor dikoneksikan ke unit ini 
untuk selanjutnya akan dikirim ke unit 
monitoring indoor melalui port RS-422 
uplink.

Gambar Unit Power and Monitoring Distribution

g. Antenna

 Unit ini digunakan untuk 
memancarkan pulsa elektromagnetik 
ke atmosfer dengan empat arah 
pancaran ortogonal (utara-selatan-
timur-barat) dengan sudut pancaran 
15,5° dan satu arah pancaran vertikal. 
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Untuk melindungi antena dari cuaca, 
dipasang sebuah penutup radome dan 
dikelilingi frame berbahan almunium 
untuk memastikan pancaran sinyalnya 
berbentuk kerucut.

Gambar Unit Antena Phase Array

h. Radio Acoustic Sounding System 
(RASS)

 RASS merupakan unit tambahan 
terdiri yang dari empat buah loudspeaker 
yang diarahkan vertikal dan dipasang di 
dekat antena Radar. RASS digunakan 
untuk mengukur profil suhu udara 
dengan menggunakan gelombang 
suara (sinyal akustik). Mungkin 
Anda bertanya-tanya, bagaimana 
bisa loudspeaker dapat mengukur 
suhu udara?. Cepat rambat suara 
bergantung dari suhu udara (kerapatan 
udara). Semakin tinggi suhu maka 
akan semakin cepat pula perambatan 
bunyinya, begitu pula sebaliknya. Suara 
yang dihasilkan oleh RASS memiliki 
frekuensi dan tingkat kekencangan 
tertentu agar mampu menghasilkan 
jarak pengukuran yang tinggi. Wind 
Profiler memanfaatkan cepat rambat 
gelombang suara RASS sebagai target 
untuk memantulkan gelombang radio 
dari wind profiler radar. Dengan kata 
lain gelombang suara yang dihasilkan 
RASS dapat bertindak sebagai reflektor 
untuk gelombang radio Radar. Dengan 

melacak kecepatan sinyal akustik dan 
pantulan sinyal radio Radar, maka profil 
suhu vertikal dapat diukur. 

   Gambar RASS dan Cara Kerjanya

 Kondisi angin dan suhu yang berada di sekitar 
bandara secara signifikan berpengaruh kepada 
keselamatan dan efisiensi operasional take-off dan 
landing pesawat. Wind Profiler Radar yang dimiliki 
oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah 
dilengkapi dengan AWAIRE. Sebuah perangkat 
lunak tambahan yang mampu mengintegrasikan 
keluaran dari beberapa sensor Wind Profiler Radar 
yang dipadukan dengan algoritma multidimensi 
dan kecerdasan buatan sehingga sistem mampu 
melakukan evaluasi secara sinergi. Hal ini akan 
meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan 
informasi pendukung keputusan yang dihasilkan, 
serta dapat memberikan peringatan yang dapat 
dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Selain itu AWAIRE dapat menghasilkan database 
yang digunakan oleh pengguna untuk analisis dan 
prognosis parameter meteorologi yang lebih baik. 
Aplikasi ini juga memberikan peringatan adanya 
kejadian windshear, turbulensi, serta perubahan 
suhu dan kepadatan dari udara. [mzbint]

Gambar Perangkat Lunak AWAIRE
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FACTORY TRAINING TERMINAL 
DOPPLER WEATHER RADAR (TDWR) 
DI FINLANDIA DALAM MEMBANGUN 

SISTEM PERINGATAN WINDSHEAR

Bertempat di Finlandia, tanggal 
12 hingga 19 November 2021 
dilaksanakan pelatihan dengan tema 
pengoperasian sistem alat baru, 

yaitu Terminal Doppler Weather Radar (TDWR), 
yang ditempatkan di ex  gedung Radar Thompson 
di Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 
Tangerang. Vaisala sebagai penyelenggara 
membagi kegiatan dalam 5 topik, yaitu pengenalan 
perangkat keras (hardware) WRS400 dan 

struktur Interactive Radar Information System 
(IRIS), pemeliharaan dan kalibrasi WRS400 
serta pembelajaran tentang IRIS/Radar dan Task 
Configuration, data berbasis website IRIS Focus 
serta visualisasi produk, IRIS/Analysis serta 
interpretasi dan konfigurasi produk, serta TDWR 
dan Low-level Windshear Alert System (LLWAS) 
wind shear alerts, troubleshooting-nya dan diskusi 
terbuka.

TDWR memiliki sistem dual polarisasi, dimana 
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scanning dilakukan dalam arah horizontal dan 
vertikal, diharapkan mampu untuk menghilangkan 
sea clutter. Lebar antena yang digunakan adalah 
sebesar 2,4 meter dengan transmitter pulse power 
sebesar 400 W. Perangkat lunak yang tersedia 
dalam sistem IRIS terdapat 3 macam, yaitu IRIS/
Radar, IRIS/Analysis, dan IRIS Focus. Tipe data 
yang didapatkan dalam satu kali scanning adalah 8 
sampai 9 macam. Dalam hal pemeliharaan TDWR, 
Vaisala mengutarakan bahwa tidak perlu banyak 
dilakukan, hanya memastikan saja bahwa sistem 
operasi bekerja secara baik dan sesuai standar. 

Tipe data untuk radar dual polarisasi meliputi 4 
macam, yaitu Differential Reflectivity (ZDR), RhoHV, 
PhiDP, dan Specific Differential Phase (KDP). ZDR 
merupakan rasio dari power returns reflektifitas 
horizontal dan vertikal. PhiDP merupakan 
perbedaan shift disebabkan oleh propagasi 
antara energi kembali dari polarisasi horizontal 
dan vertikal, sehingga PhiDP tidak dipengaruhi 
oleh atenuasi dan mampu mengenali bermacam-
macam fase secara luas untuk shifting, artinya 
semakin besar nilainya, maka semakin luas pula 
shifting area-nya. KDP merupakan seberapa cepat 
perubahan PhiDP, sehingga mampu mengestimasi 
secara baik curah hujan. 

Windshear menjadi objek utama yang 
diusahakan dapat dibaca dalam menginterpretasi 
hasil scanning TDWR ini. Integrasi TDWR, LLWAS, 
dan Light Detection and Ranging (LIDAR) dalam 
sistem AVIMET, menghasilkan tampilan alert untuk 
kejadian windshear sesuai dengan kondisi di 
runway berdasarkan jalur keberangkatan dan jalur 
kedatangan. Informasi dalam alert juga mencakup 
jenis runway, jenis peringatan (Windshear Alert 
atau Microburst Alert), besar kecepatan angin 
untuk windshear, dan jarak kejadian windshear 
(dinyatakan dalam miles mengacu dari titik 
keberangkatan atau titik final). AVIMET memiliki 3 
macam aplikasi, yaitu diagnostic.exe, weatherview.
exe, dan asciilogview.exe. Volume Coverage 

Pattern (VCP) yang digunakan adalah VCP 80 dan 
VCP 90, dimana masing-masing ditujukan untuk 
precipitation mode dan clear air mode. 

Implementasi peringatan windshear sesuai 
standar ICAO pada Annex 3, pengukuran dilakukan 
hingga 500 meter (1600 feet) dari runway. Terdapat 
3 macam peringatan windshear yang harus dikirim 
ke pilot, yaitu METAR dan SPECI dari observer, 
Windshear warning dari MET office, dan Windshear 
Alerts. Metode perbandingan dalam mendeteksi 
windshear, LIDAR dan RADAR bekerja sampai 
10 km dari bandara dan melakukan pengukuran 
sehingga didapat gambar 3-Dimension area. 
Sebaliknya, anemometer LLWAS hanya mampu 
menunjukkan 2-Dimension namun area nya cukup 
detil pada runway dan mampu beroperasi secara 
efektif di segala macam cuaca. Berdasarkan 
informasi dalam Annex 3, untuk pendaratan 
dibutuhkan 3 nautical miles dalam operasional 
dan pengamatan, karena pesawat menggunakan 
ketinggian 600 meter, dan untuk lepas landas 
dibutuhkan 2 nautical miles karena pesawat 
menggunakan ketinggian di bawah 500 meter. 

Finnish Meteorological Institute (FMI) juga ikut 
andil dalam pelatihan ini, dimana para prakirawan 
cuaca dapat berdiskusi mengenai sistem yang 
dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika di Indonesia dan di Finlandia perihal 
meteorologi penerbangan. Terdapat jaringan radar 
C-band sebanyak 11, dan stasiun meteorologi 
penerbangan sebanyak 184 Automatic Weather 
Observing System (AWOS). Produk yang sering 
digunakan FMI dalam menganalisis klasifikasi 
awan yaitu Plan Position Indicator (PPI) dan 
Constant Altitude PPI (CAPPI) untuk reflektivitas 
dan velocity speed. Citra satelit juga digunakan 
baik dengan visible, infrared, dan water vapor 
dalam membedakan jenis awan rendah, awan 
menengah, dan awan tinggi. [donny]
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COMMISSIONING PERALATAN CUACA 
TERMINAL DOPPLER WEATHER RADAR 
(TDWR) DAN LIGHT DETECTION 
AND RANGING (LIDAR) DI BANDARA 

SOEKARNO HATTA

Tangerang – Pada tanggal 14 
November 2021, Pusat Meteorologi 
Penerbangan BMKG melaksanakan 
kegiatan commissioning peralatan 

cuaca Terminal Doppler Weather Radar (TDWR) 
dan Light Detection and Ranging (LIDAR) yang 
terpasang di Bandara Soekarno-Hatta.

Gambar 1. Commissioning Peralatan Cuaca Terminal Doppler 

Weather Radar (TDWR) dan Light Detection and Ranging (LIDAR).

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk 
memastikan peralatan tersebut dan sarana 
pendukungnya dapat berfungsi dengan baik, 
sehingga saat dioperasikan tidak ditemukan 
masalah. Kegiatan ini dihadiri oleh Guswanto, 
M.Si., Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Edison 
Kurniawan, S.Si, M.Si., Kepala Pusat Meteorologi 
Penerbangan BMKG, Petrus Demon Sili, M.Si., 
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia 

BMKG, Drs. Nur Himawan, M.Si., QIA., auditor 
utama Inspektorat BMKG, Muchamat Agus 
Fitrianto, ST., Koordinator Bidang Informasi 
Meteorologi Penerbangan BMKG, Eko Budianto, 
S.Kom., Kepala Tata Usaha Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta dan pihak PT. Terrindo 
Bumi Raya.

Secara umum, Terminal Doppler Weather 
Radar (TDWR) merupakan radar cuaca 
yang umumnya digunakan di bandara untuk 
mendukung keselamatan penerbangan, serta 
memiliki spesifikasi khusus yang memungkinkan 
untuk mendeteksi fenomena microbursts, gust 
front, dan wind shear. TDWR memiliki panjang 
gelombang dan beam width yang lebih kecil 
daripada radar cuaca pada umumnya sehingga 
akan meningkatkan kemampuannya dalam melihat 
partikel yang lebih kecil dan resolusi yang lebih baik. 
Pada operasionalnya, TDWR dapat diintegrasikan 
dengan Light Detection and Ranging (LIDAR) yang 
saling melengkapi dalam deteksi wind shear secara 
realtime. 

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan 
tidak ditemukan adanya masalah yang berarti. 
Diharapkan dengan adanya TDWR dan LIDAR 
yang terpasang di Bandara Soekarno-Hatta, 
informasi cuaca yang diberikan kepada pengguna 
jasa meteorologi dapat lebih tepat, cepat, dan 
akurat.[tia]
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PEMANFAATAN DATA CONVECTIVE AVAILABLE 
POTENTIAL ENERGY, TOTAL PRECIPITABLE WATER, 

DAN SUHU UDARA UNTUK SIMULASI PRAKIRAAN TOTAL 
HUJAN BULANAN DI CENGKARENG

UTILIZATION OF CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL 
ENERGY, TOTAL PRECIPITABLE WATER, AND SURFACE 

TEMPERATURE DATA FOR SIMULATION OF MONTHLY 
TOTAL RAIN ESTIMATE IN CENGKARENG 
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1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta 
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ABSTRAK

Hujan merupakan salah satu fenomena cuaca yang sangat berpengaruh bagi keselamatan 
penerbangan. Prakiraan hujan menjadi informasi yang penting mengingat dampaknya dalam 
proses take off dan landing pesawat seperti landasan pacu yang menjadi basah dan licin 
serta jarak pandang yang menurun. Regresi linier digunakan untuk mencari persamaan dalam 
membuat prediksi curah hujan bulanan di Bandara Soekarno-Hatta dengan melibatkan prediktor 
CAPE, Total Precipitable Water (TPW) dan Suhu udara (T). Hasil analisis menunjukkan prediksi 
total hujan bulanan tahun 2011 di stasiun meteorologi Soekarno-Hatta Cengkareng dengan 
menggunakan prediktor CAPE dan TPW memiliki nilai prediksi yang cukup baik pada bulan 
Desember, menggunakan TPW dan T nilai prediksi cukup baik pada bulan Maret, dan menggunakan 
CAPE, TPW, dan T nilai prediksi cukup baik pada bulan Februari. Nilai CAPE masih sulit menjadi 
prediktor curah hujan karena nilai korelasinya yang cukup kecil, sedangkan TPW dengan nilai 
korelasi yang tinggi berpotensi menjadi prediktor curah hujan dengan menghubungkan dengan 
parameter cuaca lainnya.
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Kata kunci : Hujan bulanan, Regresi Linier, CAPE, 
TPW, Suhu udara

1. Pendahuluan

Cuaca dan fenomena lingkungan dapat 
berdampak besar pada industri penerbangan, 
dan untuk memastikan keselamatan dan 
keteraturan penerbangan internasional, 
layanan cuaca untuk industri disediakan 
dalam kerangka standar dan praktik 
yang direkomendasikan, ditetapkan oleh 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 
dimana industri penerbangan sensitif terhadap 
cuaca [1]. Salah satu kondisi cuaca dimaksud 
yakni hujan lebat yang sering dikaitkan 
dengan cuaca ekstrem yang disebabkan oleh 
adanya pembentukkan awan konvektif seperti 
awan Cumulonimbus (Cb). Dalam fisika awan, 
terdapat energi yang tersedia dalam parsel 
udara dan berpengaruh terhadap proses 
pembentukkan awan. Energi ini disebut 
sebagai Convective Available Potential Energy 
(CAPE) yang merupakan jumlah energi dari 
suatu parsel udara untuk dapat terangkat 
pada jarak tertentu secara vertikal di dalam 
atmosfer [2]. CAPE merupakan total energi 
dari gaya apung (buoyancy) pada kolom udara 
yang tersedia untuk mengangkat paket udara. 
CAPE dinyatakan sebagai integrasi selisih 
positif antara suhu virtual paket udara (Tvp) 
dengan suhu virtual lingkungan (Tvl) dikali 
konstanta udara kering (Rd) antara dua level 
ketinggian [3]: 

𝐶𝐴𝑃𝐸 = 𝑅𝑑 ∫𝐶𝐶𝐿(𝑇𝑣𝑝 − 𝑇𝑣𝑙) 𝑑𝑙𝑛(𝑝)         (1)

Keterangan:

CCL= adalah level kondensasi konveksi dan 
LNB= adalah level apungan netral

Selain CAPE, terdapat Total Precipitable Water 

yang merupakan jumlah uap air yang dapat 
menjadi hujan pada luas kolom tertentu pada 
rentang ketinggian tertentu. Total Precipitable 
Water (TPW) dinyatakan dalam satuan kilogram 
per meter2, namun sering dinyatakan sebagai 
kedalaman air untuk kolom udara dengan 
satuan millimeter (mm) [4]. Dalam penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
serta informasi tentang perilaku atau keadaan 
curah hujan sehingga penerbang mengenal 
betul karakteristik keadaan curah hujan di 
wilayah Bandara Internasional Soekarno-
Hatta Cengkareng. 

2. Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang berasal 
dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 
Cengkareng yang terletak pada posisi 0607' 
LS dan 10639' BT dengan elevasi 9 m di atas 
permukaan laut (dpl). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data Convective Available Potential Energy (CAPE)  
dan Total Precipitable Water (TPW)   dari The 
University of Wyoming -                     Department 
of Atmospheric Science, http://weather.uwyo.
edu/upperair/sounding.html

Data rata-rata suhu udara bulanan dan data 
total curah hujan bulanan dari observasi 
permukaan Stasiun Meteorologi Soekarno 
Hatta, Cengkareng. Panjang data yang 
digunakan adalah 10 tahun dari tahun 2011 – 
2020. 

Data total curah hujan bulanan, rata-rata suhu 
udara bulanan, rata-rata CAPE bulanan dan 
rata-rata TPW bulanan selama 9 tahun (2011-
2019), digunakan untuk memprakirakan total 
hujan dan membentuk persamaan regresi. 
Sedangkan data total hujan bulanan pada 
tahun 2020 digunakan sebagai pembanding 
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dalam melakukan verifikasi hasil prakiraan 
total hujan bulanan. Dengan menggunakan 
regresi linear berganda akan menghasilkan 
output yang relatif lebih baik jika dibandingkan 
dengan satu parameter cuaca sebagai 
prediktor [5].  Pengolahan data pada penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel 2010. 

a) Regresi Linier Berganda

Metode prakiraan regresi linier berganda 
ini dilakukan dengan cara membentuk 
persamaan regresi yang digunakan untuk 
melakukan simulasi prakiraan total hujan 
bulanan menggunakan lebih dari dari satu 
variabel independen. Hasil prakiraan total 
hujan bulanan menggunakan metode ini 
dibandingkan dengan prakiraan total hujan 
bulanan menggunakan regresi linier berganda, 
sehingga dapat terlihat hasil prakiraan yang 
lebih baik setelah dicocokkan dengan data 
observasi. Adapun persamaan umum [6]  
metode ini adalah sebagai berikut:

               𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2

             + … . . + 𝐵𝑘𝑋𝑘         (2)

Dengan: Bo = konstanta; B1, B2, ….. Bk = 
koefisien variabel X1, X2,...., Xk; Y = variabel 
yang diduga (variabel dependent); dan Xi = 
variabel penduga (variabel independent).

Untuk analisis dengan metode regresi 
dibedakan dua jenis variabel ialah variabel 
bebas (independent) atau variabel prediktor 
dan variabel tidak bebas (dependent) atau 
variable respon. Variabel bebas merupakan 
variabel yang dapat mempengaruhi varibel 
tidak bebas atau variabel yang dapat 
memprakiraan harga variabel tidak bebas. 
Variabel ini dinyatakan dengan X1, X2, ..., Xk. 

Sedangkan variabel tidak bebas merupakan 
variabel yang terjadi karena variabel bebas 
atau variabel yang mencerminkan respon 
dari variabel bebas, dinyatakan dengan Y [7]. 
Dalam tulisan ini variabel bebas (independent) 
atau prediktor adalah suhu udara (T), CAPE, 
dan TPW, sedangkan variabel tidak bebas 
(dependent) atau variabel respon adalah total 
curah hujan (CH). 

Proses pembuatan prakiraan ada dua tahap, 
tahap pertama membuat persamaan regresi 
untuk tiap bulan berdasarkan bulan yang 
sama selama 9 tahun dari tahun 2011 – 2020 
dan tahap kedua memprakiraan total hujan 
bulan dengan memberikan nilai variabel 
penduga (prediktor) pada persamaan regresi 
yang dibuat. 

b) Root Mean Square Error

Metode ini digunakan untuk mengetahui 
besarnya penyimpangan yang terjadi antara 
nilai prakiraan total hujan dibandingkan 
dengan nilai total hujan aktualnya yang terjadi 
selama satu tahun. 

Dari nilai ini  dapat  dilakukan  analisa  
prakiraan total hujan dengan prediktor mana 
diantara perpaduan CAPE, TPW, dan T yang 
memiliki nilai penyimpangan yang besar atau 
kecil. Nilai penyimpangan dihitung dengan 
menghitung selisih nilai dari hasil prakiraan 
dengan data observasinya. Dari nilai ini 
dapat dilakukan analisa prakiraan total hujan 
dengan prediktor (CAPE, TPW, dan T) yang 
memiliki nilai penyimpangan yang besar atau 
kecil [8]. Karena tingkat kesalahan yang dapat 
diminimalisir dapat meningkatkan tingkat 
akurasi prakiraan [9].
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c) Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi Pearson [10] digunakan 
untuk menentukan besarnya hubungan atau 
kedekatan antara total hujan yang telah 
diprakiraan dengan total hujan aktual yang 
terjadi. Dalam hal ini kedekatan yang dicari 
adalah besarnya nilai prakiraan dengan 
menggunakan prediktor mana diantara suhu 
udara (T), CAPE, dan TPW yang paling baik. 
Kuat tidaknya hubungan [11] antara prakiraan 
total hujan bulanan dengan total hujan 
observasinya dapat diukur dengan suatu nilai 
yang disebut dengan koefisien korelasi. Nilai 
koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan 
paling besar 1. Jadi r = koefisien korelasi, 
dapat dinyatakan  sebagai berikut:

a) Jika harga r mendekati +1, berarti 
hubungan antara total hujan bulanan.

b) yang diprakiraan dengan total hujan 
bulanan observasinya sangat kuat dan 
positif.

c) Jika harga r mendekati -1, berarti hubungan 
antara total hujan bulanan yang diprakiraan 
dengan total hujan bulanan observasinya 
sangat kuat dan negatif.

d) Jika harga r mendekati +0.5 atau -0.5 
, berarti hubungan antara total hujan 
bulanan yang diprakiraan dengan total 
hujan bulanan observasinya dianggap 
cukup kuat.

e) Jika harga r lebih kecil dari +0.5 atau lebih 
besar dari -0.5, berarti hubungan antara 
total hujan bulanan yang diprakiraan 
dengan total hujan bulanan observasinya 
dianggap lemah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1  Korelasi CAPE dan TPW

Gambar 1.  Grafik pola bulanan CAPE dan 
TPW di Cengkareng periode 2011-2020

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa 
nilai CAPE bulanan di Cengkareng memiliki 
pola dua puncak dengan nilai puncak pada 
bulan April (7654.2 J/kg) dan bulan November 
(7654.2 J/kg) dan terendah pada bulan 
September (2588.0 J/kg). Pola ini berkaitan 
dengan gerak semu tahunan matahari. Kedua 
puncak nilai CAPE berada pada peralihan 
musim (MAM dan SON). Hal ini karena pada 
peralihan musim memiliki gradien tekanan 
antara belahan bumi utara dan belahan bumi 
selatan yang relatif lebih rendah. Akibatnya, 
pada peralihan musim akan memiliki kecepatan 
angin yang lebih rendah dibandingkan puncak 
musim penghujan maupun kemarau. 

Kecepatan rendah ini akan berakibat pada 
proses pencampuran yang kurang kuat, 
sehingga selisih suhu vertikal atmosfer akan 
semakin besar. Kondisi ini mengakibatkan 
nilai lapse rate (penurunan suhu terhadap 
ketinggian) semakin besar dan nilai CAPE 
juga akan mengalami peningkatan. Kondisi 
kandungan uap air di atmosfer juga meningkat 
pada bulan November hingga April karena 
angin dari Utara membawa massa uap air 
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yang melimpah. Pengolahan data CAPE dan 
TPW menghasilkan korelasi positif, yang 
berarti nilai CAPE dan curah hujan cenderung 
berbanding lurus. Korelasi antara CAPE 
dengan TPW bernilai 0,8.

3.2  Korelasi CAPE dengan Curah Hujan

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa 
nilai CAPE tidak selalu memiliki pengaruh 
langsung terhadap total curah hujan di 
Cengkareng. Pengolahan data CAPE dan 
curah hujan menghasilkan korelasi positif. 

Korelasi antara CAPE dengan curah hujan 
observasi bernilai 0,53. 

Gambar 2.  Grafik pola bulanan CAPE dan 
Total curah hujan di Cengkareng periode 

2011-2020

Pola nilai CAPE dan jumlah curah hujan yang 
tidak sepenuhnya identik serta pengaruh 
yang tidak langsung ini karena CAPE  hanya  
menyatakan  besar energi di atmosfer yang 
digunakan untuk pengangkatan massa udara. 
Sedangkan proses pembentukan presipitasi 
masih memerlukan banyak pertimbangan dari 
parameter cuaca lain.

3.3 Korelasi TPW dengan Curah Hujan

Gambar 3.  Grafik pola bulanan TPW dan 
Total curah hujan di Cengkareng periode 

2011-2020

Pengolahan data TPW dan curah hujan 
menghasilkan korelasi positif, yang berarti nilai 
TPW dan curah hujan cenderung berbanding 
lurus. Korelasi antara TPW dengan curah 
hujan observasi bernilai 0,69. TPW sebagai 
jumlah total uap air yang terdapat di dalam 
kolom vertikal pada satuan penampang luas 
tertentu dan membentang di antara dua 
ketinggian tertentu, dan biasanya dinyatakan 
dalam bentuk ketinggian yang dalam hal ini 
substansi air akan ada, jika terkondensasi 
seluruhnya dan terkumpulkan di dalam kolom 
dari penampang luas yang sama. Terjadinya 
hujan karena adanya perpindahan massa 
uap air ke tempat yang lebih tinggi sebagai 
respon adanya beda tekanan udara antara 
dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Di 
tempat tersebut, karena akumulasi uap air 
pada suhu yang rendah maka terjadilah proses 
kondensasi, dan pada gilirannya massa uap 
air tersebut jatuh sebagai air hujan. Korelasi 
antara TPW dengan curah hujan observasi 
bernilai 0,69.

3.4 Korelasi Suhu Udara Permukaan dengan    
Curah Hujan

Sebagaimana gambar 4 Suhu udara 
permukaan (T) dan curah hujan memiliki 
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korelasi negatif yang signifikan. Korelasi antara 
suhu udara dengan curah hujan observasi 
bernilai -0,88. Secara teori nilai suhu udara 
hanya merupakan indikator dari banyaknya 
tutupan  awan  yang  ada   di   atmosfer    atau    
lamanya   penyinaran matahari sehingga nilai 
suhu udara tidak dapat menggambarkan curah 
hujan secara langsung karena tidak semua 
awan yang terbentuk di atmosfer merupakan 
awan hujan atau keadaan atmosfer yang cerah 
sepanjang hari akan lebih panas daripada jika 
hari itu berawan sejak pagi.

Gambar 4.  Grafik pola bulanan Suhu udara 
permukaan (T) dan Total curah hujan di 

Cengkareng periode 2011-2020

Bentuk persamaan regresi linier berganda hasil 
pengolahan menggunakan data suhu udara 
permukaan (T), CAPE, TPW, dan total curah 
hujan bulanan dicantumkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Persamaan regresi linier berganda 
menggunakan prediktor T, CAPE, TPW, dan 

total curah hujan bulanan

Tabel 2. Prakiraan total hujan bulanan tahun 
2020 menggunakan perpaduan prediktor 

CAPE, TPW, dan T di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta Cengkareng

Pada tabel 2 menunjukkan cara perolehan 
prakiraan total curah hujan bulanan terhadap 
curah hujan observasi tahun 2020 di Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta Cengkareng.

Gambar 5.  Grafik perbandingan antara 
prakiraan total curah hujan menggunakan 
prediktor (CAPE dan TPW) dengan total 

curah hujan bulanan observasi  di Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta Tahun 2020
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Gambar 6.  Grafik perbandingan antara 
prakiraan total curah hujan menggunakan 
prediktor (TPW dan T) dengan total curah 
hujan bulanan  observasi  Tahun 2020

 

Gambar 7.  Grafik perbandingan antara 
prakiraan total curah hujan menggunakan 

prediktor (CAPE, TPW, dan T) dengan total 
curah hujan bulanan observasi  Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 5, 6, dan 7, grafik 
prakiraan total hujan bulanan menggunakan 
perpaduan prediktor CAPE,  TPW, dan T 
dengan grafik total hujan hasil observasi tahun 
2020 secara umum terlihat pola yang terjadi 
adalah cenderung teratur, dan terlihat pola 
prakiraan total hujan cenderung mengikuti 
pola total hujan observasinya. Secara umum, 
prakiraan curah hujan bulanan overestimate 
pada bulan April-Juli dan Oktober-Desember, 
sedangkan underestimate pada bulan Januari-
Maret dan Agustus-September di daerah 
penelitian.

Tabel 3. Penyimpangan Prakiraan total hujan 
bulanan terhadap curah hujan observasi 

prediktor CAPE 
dan TPW

prediktor 
TPW dan T

prediktor CAPE, 
TPW, dan T

Jan 148.9 182.4 164.5
Feb 38.8 54.9 13.0
Mar 47.8 29.7 62.2
Apr 96.7 109.8 104.6
May 30.7 35.6 38.6
Jun 166.3 136.4 182.9
Jul 84.6 32.8 40.7
Aug 89.5 89.3 89.8
Sep 73.5 66.2 92.4
Oct 71.6 45.6 75.6
Nov 66.5 69.5 68.1
Dec 5.4 46.3 13.9

Penyimpangan terhadap total curah hujan 
observasi (mm)Bulan 

Berdasarkan tabel 3, Penyimpangan Prakiraan 
total hujan bulanan terhadap curah hujan 
observasi tahun 2020 di Cengkareng paling 
besar terjadi pada bulan Juni sebesar 182,9 
mm menggunakan prediktor CAPE, TPW, 
dan T. Sedangkan, penyimpangan paling kecil 
terjadi pada bulan Desember sebesar 5,4 mm 
menggunakan prediktor CAPE dan TPW.

Hasil perhitungan menunjukan bahwa pada 
tahun 2020 di dapat nilai koefisien korelasi 
Pearson antara simulasi prediksi total hujan 
bulanan menggunakan prediktor CAPE dan 
TPW adalah r = 0,85; menggunakan prediktor 
TPW dan T diperoleh sebesar r = 0,87; 
menggunakan prediktor T, CAPE, dan TPW 
sekaligus diperoleh sebesar r = 0,83. 

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah         
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prakiraan total hujan bulanan tahun 
2020 di Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta Cengkareng dengan menggunakan 
prediktor CAPE dan TPW menunjukkan 
nilai prakiraan yang cukup baik pada bulan 
Desember, menggunakan TPW dan T nilai 
prakiraan cukup baik pada bulan Maret, 
dan menggunakan CAPE, TPW, dan T 
nilai prakiraan cukup baik pada bulan 
Februari.

2. Nilai CAPE masih sulit menjadi prediktor 
curah hujan karena nilai korelasinya yang 
cukup kecil. Namun, dengan memanfaatkan 
prediktor CAPE pada bulan Februari dan 
Desember, Prakiraan total hujan bulanan 
akan menjadi lebih baik.

3. TPW dengan nilai korelasi yang tinggi, 
berpotensi menjadi prediktor curah 
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hujan dengan menghubungkan dengan 
parameter cuaca lainnya.
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