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Buletin MetAero kembali hadir menyapa para 
pembaca, dengan menyajikan ulasan tentang 
rangkuman profil cuaca yang terjadi pada bulan 
Januari 2022 dan pembahasan prakiraan cuaca 
pada bulan Februari 2022 dengan melihat berbagai 
unsur yang mempengaruhinya. Pada rubrik Aerocom 
kali ini mengupas tentang visibility dan pentingnya 
visibility bagi penerbangan.

Rubrik AeroNews memberikan informasi 
kunjungan dinas Sekretaris Utama BMKG ke 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dalam rangka 
meninjau peralatan operasional dan gedung baru 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.  Tidak kalah 
menariknya, pada rubrik AeroSearch membahas 
tentang kajian angin kencang pada kasus pesawat 
go-around di site pengamatan cuaca runway 
barat Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dan untuk 
menambah pengetahuan kita tentang teknologi 
ada pembahasan tentang Port Forwarding di rubrik 
AeroTech.

Demikian cuplikan beberapa artikel yang kami 
sajikan semoga  informasi yang kami berikan dapat 
bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Terimakasih
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PROFIL CUACA BULAN JANUARI 2022 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN FEBRUARI

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Pada bulan Januari 2022 curah 
hujan di Bandara Soekarno-Hatta 
telah mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan dibanding bulan 

sebelumnya, kondisi ini mengindikasikan musim 
hujan akan memasuki puncaknya, hal ini juga 
ditandai dengan dominasi angin baratan yang 
bertiup cukup kuat. Buletin MetAero menyajikan 
profil cuaca dan Aerodrome Climatological 
Summary (ACS). Profil cuaca bulan Januari 
2022 menggambarkan rangkuman kondisi cuaca 
yang terjadi selama bulan terkait. ACS bulan 
Februari menyajikan data angin, visibility, dan 
temperatur udara periode 10 tahun terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN JANUARI 2022

1.	 ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Januari 
2022 menunjukkan arah angin didominasi 
arah Barat Daya hingga Barat Laut. Kemudian 
kecepatan angin bervariasi dari terendah hingga 
mencapai 17 knot. Kondisi angin Monsun Asia 
yang masih dominan dan aktif di wilayah Indonesia 
membuat bulan Januari didominasi angin baratan. 
Ciri khas Monsun Asia sendiri membawa banyak 
kandungan uap air pada daerah yang dilewatinya. 
Berdasarkan data bulan Januari menunjukkan 
adanya angin yang berhembus tegak lurus 
landasan (crosswind) sebanyak 17%. Hal ini 
perlu menjadi perhatian untuk kegiatan take-off 
dan landing. Berikut gambar di samping profil 
arah dan kecepatan angin bulan Januari 2022.

2. VISIBILITY

Profil visibility (jarak pandang) harian menjadi 
salah satu informasi cuaca yang penting bagi 
kegiatan penerbangan terutama kegiatan take off 
dan landing. Profil visibility harian bulan Januari 
2022 menunjukkan kondisi visibility yang bervariasi 
setiap jamnya, dimana mencapai maksimum 
rata-rata pada siang hari. Kondisi rata-rata nilai 
visibility pada bulan ini, yaitu 7,0 km. Sedangkan  
kondisi nilai minimum saat bulan Januari yaitu 
2,0 km. Kondisi nilai minimum visibility ini 
dihasilkan oleh kondisi cuaca hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat dan udara kabur Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Januari 2022



4 Vol 5 No 1 2022ISSN 2684-7299

(haze/mist). Berikut adalah profil visibility harian 
rata-rata yang terjadi pada bulan Januari 2022. 

3. CURAH HUJAN
Profil curah hujan bulan Januari 2022 

menunjukkan jumlah curah hujan tercatat sebesar 
372,9 mm. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan 
yang cukup signifikan di banding bulan Desember 
2021 dengan jumlah hari hujan sebanyak 20 hari. 
Jumlah curah hujan bulan Januari 2022 mencapai 
puncaknya pada dasarian II dengan curah hujan 
tercatat 242,8 mm. Kemudian jumlah curah hujan 
pada dasarian I dan dasarian III berturut-turut 
tercatat sebesar 58,7 mm dan 71,4 mm. Curah 
hujan ekstrem atau sangat lebat tercatat pada bulan 
Januari, yaitu pada tanggal 18 Januari 2022 dengan 
curah hujan sebesar 150,6 mm. Berikut adalah grafik 
distribusi curah hujan pada bulan Januari 2022.

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara menjadi salah satu komponen 
penting yang juga mempengaruhi kondisi cuaca 
maupun aspek cuaca yang lain. Profil temperatur 

udara bulan Januari 2022 menunjukkan nilai 
rata-rata temperatur udara sebesar 27,3°C. Nilai 
temperatur udara minimum pada bulan Januari 
2022 adalah 21,9°C yang terjadi pada tanggal 3 
Januari 2022, sedangkan nilai temperatur udara 
maksimum pada bulan ini sebesar 34,5°C yang 
terjadi pada tanggal yang sama dengan tempeatur 
minimum, yaitu 3 Januari 2022. Berikut adalah 
profil temperatur udara bulan Januari 2022.

5.   TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 
dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 
temperatur udara mencapai nilai maksimum, 
maka tekanan udara akan menghasilkan nilai 
yang minimum. Profil tekanan udara bulan Januari 
2022 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara 
pada bulan ini adalah 1008,7 mb. Adapun nilai 
maksimum tekanan udara yang terjadi pada bulan 
Januari adalah sebesar 1012,5 mb yang terjadi 
pada 11 Januari 2022 sedangkan nilai minimum 
yang tercatat pada bulan Januari adalah 1004,3 mb 
yang terjadi pada 24 Januari 2022. Berikut adalah 
grafik profil tekanan udara bulan Januari 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Januari 2022

Gambar Profil Temperatur Udara Bulan Januari 2022

Gambar Profil Tekanan Udara bulan Januari 2022

Gambar Profil Visibility Harian bulan Januari 2022
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6.   KELEMBAPAN UDARA

Nilai kelembapan udara menunjukkan 
seberapa jenuh kondisi udara yang berada di 
suatu wilayah. Profil kelembapan udara bulan 
Januari 2022 menunjukkan nilai kelembapan 
udara rata-rata sebesar 81%. Nilai kelembapan 
udara maksimum sebesar 100% sedangkan 
kelembapan udara minimum sebesar 45%. 
Kondisi kelembapan udara bulan Januari 
banyak dipengaruhi oleh terjadinya presipitasi di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Berikut adalah 
profil kelembapan udara bulan Januari 2022.

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 Januari 2022

TGL
PAGI HARI

(06.00-11.00 WIB)
(23 – 04 UTC)

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)

(05 – 10 UTC)

MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)

(11 – 16 UTC)

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)

(17 – 22 UTC)

RAIN 
(mm)

1 HZ - - - 0

2 - - - HZ 0

3 - - - - 0

4 - - HZ BR 0

5 HZ - HZ -RA 3,2

6 HZ -RA BR BR 12,4

7 BR -RA -RA HZ 5,5

8 HZ - -RA HZ TTU

9 - - - - 0

10 - TSRA TSRA TSRA 37,6

11 BR TSRA TSRA -RA 34,8

12 BR TSRA -RA - 10,4

13 HZ - TSRA BR 10,2

14 -RA - TSRA -RA 9,6

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Januari 2022

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Januari 2022
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15 HZ - BR BR 0

16 -RA - BR BR 2,5

17 TSRA - -RA TSRA 17,0

18 TSRA -RA TSRA -RA 150,6

19 BR - -RA -RA 0,8

20 - -RA - BR 6,9

21 -RA - TSRA -RA 60,6

22 -RA - HZ HZ 0,7

23 - - - HZ 0

24 HZ - - - 0

25 -RA TS - -RA 2,9

26 -RA - - BR 4,0

27 HZ - TSRA BR 3,0

28 BR -RA BR BR 0,2

29 HZ - HZ BR 0

30 HZ - HZ HZ 0

31 - - - BR 0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
FEBRUARI

1.  ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

arah dan kecepatan angin bulan Februari selama 
10 tahun terakhir (2012 – 2021) menyajikan data 
dalam bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan 
untuk kegiatan take off dan landing selama bulan 
Februari 2022. ACS arah dan kecepatan angin di 
bulan Februari menunjukkan angin masih dominan 
bertiup dari arah baratan yaitu barat daya hingga 
barat laut dengan kecepatan bervariasi dari nilai 
paling rendah hingga mencapai kecepatan 21 knot. 
Frekuensi kecepatan angin paling banyak yang 
terjadi di bulan Februari ada pada kisaran 4 – 7 knot 
(34,4%). Persentase angin calm sebesar 7,0%, 
sedangkan persentase angin dengan kecepatan di 
atas 11 knot sebesar 5,6% yang sebagian besar 
terjadi dari arah Barat Laut (2,8%). Dominasi angin 

2.   VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 
yang menjadi salah salah satu komponen penting 

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Februari Periode 
2012 – 2021

baratan menandakan monsun Asia masih aktif 
melalui wilayah Indonesia. Potensi angin dari arah 
baratan yang bertiup cukup kencang hampir di 
sepanjang hari perlu diwaspadai oleh user untuk 
mengantisipasi tailwind pada pendaratan melalui 
runway 07 dan 06. Berikut ACS arah dan kecepatan 
angin bulan Februari periode 10 tahun terakhir.
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dalam kegiatan take off dan landing. Aerodrome 
Climatological Summary (ACS) memberikan 
informasi terkait kondisi visibility pada bulan 
Februari selama 10 tahun (2012 – 2021) guna 
memberikan gambaran keadaan visibility pada 
bulan Februari tahun 2022 di bandara Soekarno-
Hatta. Secara umum kondisi visibility bulan 
Februari didominasi pada kisaran 5000 – 8000 
meter dengan persentase di atas 60% terjadi pada 
pukul 00.00 – 01.00 UTC dan 13.00 – 17.00 UTC. 
Visibility 3000 – 5000 meter dengan persentase 
tertinggi terjadi pada pukul 21.00 UTC (39,3%), 
sedangkan persentase tertinggi dari nilai visibility 
terendah kisaran 1500 – 3000 meter terjadi pada 
pukul 23.00 UTC (6,4%). Berikut ACS visibility 
Februari periode 10 tahun terakhir.

3.  TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara selama 10 tahun terakhir di 
Bandara Soekarno-Hatta dapat djadikan acuan 
untuk melihat kondisi temperatur udara pada bulan 
Februari tahun 2022. Secara umum temperatur 
udara didominasi kisaran nilai 25°C – 30°C dengan 
persentase sebesar 66,4%. Kemudian temperatur 
udara pada nilai 20°C – 25°C memiliki persentase 
21,7% dan temperatur udara pada nilai 30°C – 
35°C memiliki persentase sebesar 11,9%. 

Distribusi temperatur udara nilai 25°C – 30°C 
memiliki persentase tertinggi sebesar 93,3% terjadi 
pada pukul 12.00 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 07.00 UTC (47,9%). Sedangkan 
nilai temperatur udara pada kisaran 20°C – 25°C 
dengan persentase di atas 60% terjadi pada 
pukul 21.00 UTC hingga 23.00 UTC. Berikut ACS 
temperatur udara bulan Februari periode 10 tahun 
terakhir. [rozi]

Gambar ACS Visibility bulan Februari Periode 2012 – 2021

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Februari Periode 2012 – 2021



8 Vol 5 No 1 2022ISSN 2684-7299



9Vol 5 No 1 2022 ISSN 2684-7299

PRAKIRA AN CUACA BULAN FEBRUARI 2022
Bulan Februari biasanya digadang-

gadang sebagai puncak musim hujan 
dari tahun ke tahun. Namun, apakah 
tahun ini akan berbeda? Jika melihat 

hasil prakiraan curah hujan bulan Februari 2022, 
nampaknya curah hujan hanya berada pada level 
menengah untuk sebagian besar wilayah Indonesia 
bagian Barat, khususnya Bandara Soekarno-Hatta 
(gambar di atas). Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat 
analisis kondisi faktor global dibawah ini.

Indian Ocean Dipole

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode 
merupakan fenomena interaksi atmosfer dan laut 
di wilayah Samudra Hindia yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi gejala akan memanasnya suhu 
muka laut dari kondisi normalnya di sepanjang 
Ekuator Samudra Hindia khususnya di sebelah 
selatan India yang diikuti dengan menurunnya suhu 
muka laut di perairan Indonesia di wilayah pantai 

barat Sumatera. Fenomena ini dapat diketahui 
dengan menghitung perbedaan anomali suhu 
permukaan laut Samudra Hindia tropis bagian barat 
(50°E-70°E, 10°S-10°N) dengan Samudra Hindia 
tropis bagian Timur (90°E-120°E, 10°S-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, positif 
dan bernilai netral. IOD bernilai negatif (< -4.0) 
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 (> +4.0) 
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 
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pada meningkatnya curah hujan di Indonesia.

Pada gambar di bawah dapat dilihat hasil dari 
perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction) yang menunjukkan 
bahwa Indeks NINO 3.4 untuk bulan Februari 
2022 berada pada fase La Nina. Kondisi ini dapat 
berdampak pada terjadinya peningkatan curah 
hujan di Indonesia.

Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI < −7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI > +7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 
Pergerakan nilai SOI 30 hari terakhir memasuki 
bulan Februari 2022 mulai melemah dibandingkan 
bulan Januari 2022, yaitu sebesar +5.0 yang berarti 
sedang berada di fase Netral.

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), menunjukkan 
IOD pada bulan Februari 2022 berada di fase 
netral, namun memiliki kecenderungan mengarah 
ke fase negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada 
bulan Februari 2022 diprakirakan ada aliran massa 
udara yang menyebabkan pembentukan awan-
awan hujan atau awan-awan konvektif di wilayah 
Indonesia, namun tidak signifikan. 

Fenomena El Nino dan La Nina

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

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan Februari 2022
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Februari 2022 
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
Sumber : http://www.bom.gov.au
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Keadaan Suhu Muka Laut 

Apabila 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 5, 
menunjukkan bahwa prakiraan anomali suhu muka 
laut bulan Februari 2022 bernilai positif di Laut Cina 
Selatan, Laut Jawa, dan Laut Maluku, sedangkan 
untuk perairan lain yang berbatasan langsung 
dengan wilayah Indonesia memiliki anomali negatif. 
Di wilayah perairan dengan anomali suhu muka laut 
positif bernilai antara +0.4°C s/d +0.8°C yang akan 
mendukung dalam peningkatan uap air di wilayah 
Indonesia bagian Barat, sebagian Sulawesi, dan 
wilayah Maluku Utara. Sedangkan untuk perairan 
dengan anomali negatif bernilai sekitar  (-0.4°C) 
yang mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan 
awan hujan di wilayah tersebut.

Fenomena MJO

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak ke 

arah Timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari. MJO 
terdiri dari delapan (8) fase yang dapat diketahui 
dengan melihat diagram fase monitoring MJO yang 
dikeluarkan oleh Bureau of Meteorology Australia 
(Badan Meteorologi Australia). Pada tiap fase 
MJO memiliki dampak pada wilayah yg berbeda. 
MJO berdampak di wilayah Indonesia apabila 
nilai indeks MJO berada pada fase 3,4,5 dan 
dinyatakan lemah apabila berada dalam lingkaran. 
Berdasarkan gambar 6, posisi MJO pada tanggal 2 
Februari 2022 berada di dalam lingkaran. Keadaan 
ini menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
lemah atau tidak aktif dalam mempengaruhi 
pembentukan awan-awan konvektif di wilayah 
Indonesia.

Kondisi OLR

OLR (Outgoing Longwave Radiation) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi gelombang panjang 
yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa.  
Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan 
terdapat sedikitnya tutupan awan pada daerah 
tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai 
indeks OLR mengindikasikan terdapat banyaknya 
tutupan awan pada daerah tersebut. Terlihat 
bahwa nilai indeks OLR pada awal bulan Februari 
2022 di sekitar Pulau Jawa berkisar antara 180 W/
m2 hingga 220 W/m2. Hal ini menandakan tutupan 

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan Februari 2022
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar Diagram Fase MJO
Sumber : http://www.bom.gov.au
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awan yang lebih banyak di wilayah Pulau Jawa 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta.

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

Kesimpulan

Secara klimatologis pada bulan Februari 2022 
sebagian besar wilayah Indonesia berada pada 
musim hujan termasuk di kawasan Bandara 
Soekarno-Hatta. Namun berdasarkan hasil 
Prakiraan curah hujan dari BMKG, curah hujan 
bulan Februari 2022 berada pada level menengah. 
Hal ini sejalan dengan analisis beberapa faktor 
global diantaranya :

a. Parameter IOD yang berada pada 
fase netral, sehingga pembentukan awan dan 
bertambahnya intensitas curah hujan tidak 
signifikan;

b. Parameter indeks Nino 3.4 menyatakan 
bahwa pada bulan Februari 2022 wilayah Indonesia 
diprakirakan berada pada fase La Nina, namun 
lemah;

c. Parameter indeks SOI menunjukkan 
bahwa pada bulan Februari 2022 diprakirakan 
berada pada fase netral;

d. Anomali suhu muka laut yang hangat 
dapat mendukung dalam peningkatan uap air di 
wilayah Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Laut 
Maluku pada bulan Februari 2022;

e. Fase MJO yang tidak aktif; serta 

f. Nilai total OLR yang lebih rendah daripada 
bulan sebelumnya dan anomali OLR yang negatif 
menunjukkan bahwa tutupan awan yang terdapat di 
wilayah Pulau Jawa termasuk Bandara Soekarno-
Hatta cukup banyak namun tidak sebanyak bulan 
sebelumnya. 

Masyarakat harus tetap waspada terhadap 
potensi terjadinya hujan lebat yang disertai petir 
dan angin kencang yang masih dapat terjadi 
selama bulan Februari 2022 terutama di wilayah 
Bandar Udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya.[Tia]

Gambar OLR Total dan Anomali OLR
Sumber : http://www.bom.gov.au
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V I S I B I L I T Y  B A G I  P E N E R B A N G A N

Dalam dunia transportasi jarak 
pandang merupakan salah satu faktor 
penting penunjang keselamatan. 
Berkurangnya atau rendahnya jarak 

pandang dapat berakibat fatal pada transportasi 
laut, darat, dan udara. Pada kegiatan penerbangan 
jarak pandang biasa disebut sebagai visibility. 
Visibility menjadi penting bahkan menjadi salah 
satu parameter yang dilaporkan pada berita cuaca 
penerbangan. ICAO mendefinisikan visibility 
sebagai fenomena psikofisik yang terkait dengan 
faktor yang terlibat dalam pandangan manusia. 
Selain bergantung pada perspektuf tiap individu, 
jarak pandang juga bergantung pada sumber 
cahaya dan faktor transmisi. Kondisi cuaca tertentu 
dapat menghalangi transmisi cahaya yang diterima  
individu. 

Berkurangnya jarak pandang dapat mengganggu 
pandangan pilot pada landas pacu saat lepas 
landas dan pendaratan. Hal ini dapat menyebabkan 
penundaan penerbangan, pesawat gagal mendarat, 
atau bahkan kecelakaan. Fenomena yang dapat 
menurunkan visibility antara lain haze, mist, fog, 

dan hujan. Fog merupakan pengkaburan udara 
yang diakibatkan oleh partikel basah, dapat berupa 
tetes hujan yang sangat kecil yang mengambang di 
udara. Cuaca dalam keadaan fog ditandai dengan 
kelembapan yang mencapai lebih dari 98% dan 
visibility kurang dari 1000 m.

Mist disebabkan oleh partikel basah di udara, 
dapat berupa tetes air di udara namun dengan 
densitas yang lebih rendah. Visibility saat mist 
pada umumnya lebih dari sama dengan 1000 m 
dengan kelembapan antara 95% sampai 98%. Mist 
biasanya menghilang seiring dengan permukaan 
yang memanas akibat sinar matahari. Sedangakan 
haze merupakan kekaburan udara yang disebabkan 
oleh partikel-partikel kering di udara yang tidak bisa 
terlihat oleh mata manusia. Haze ditandai dengan 
kelembapan antara 90% sampai dengan 95% 
dengan visibility kurang dari 5000 m.

Hujan dapat mengurangi jarak pandang 
tergantung pada intensitasnya. Intensitas hujan 
diklasifikasikan berdasarkan  diameter rintik hujan 
yang turun dari hujan ringan, hujan sedang, dan 
hujan lebat. Visibility selain dapat diamati dengan 
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fog yang berada di runway. FIDO pertama kali 
lakukan pada 4 November 1942 di Inggris. Operasi 
tersebut menggunakan pengapian di kedua sisi 
runway. Pengapian tersebut membuat udara pada 
permukaan menjadi panas sehingga menimbulkan 
gaya angkat partikel fog yang berada di area 
runway. Pada saat itu FIDO terbukti mengurangi 
jumlah pesawat yang gagal mendarat.[aldo]

mata juga bisa diamati menggunakan alat yaitu 
AWOS (Automatic Weather Observing System). 
Pada AWOS terpasang sensor RVR (Runway 
Visual Range) yang dapat mengamati jarak 
pandang di runway.

Dalam sejarahnya, pernah dilakukan modifikasi 
cuaca untuk menaikkan visibility yaitu pada 
operasi FIDO (Fog Investigation and Dispersal 
Operation). FIDO dilakukan untuk menghilangkan 

Gambar Haze sewaktu pendaratan
Sumber : thejakartapost.com

Gambar Operasi FIDO
Sumber : wikipedia
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P O R T  F O R W A R D I N G

Bayangkan jika Anda sedang berada 
jauh di luar kantor namun disaat itu 
juga diharuskan mengakses server 
atau perangkat apapun di kantor yang 

berbasis IP (Internet Protocol), tentunya akan 
merepotkan. Namun selama mempunyai akses 
internet, maka Anda dapat mengakses jaringan 
local di kantor dengan mudah. Ada berbagai 
metode yang bisa dilakukan untuk mengakses 
jaringan local dari luar, salah satunya adalah port 
forwarding. 

Port forwarding adalah suatu proses mengalihkan 
paket data dari suatu alamat IP dan port ke alamat 
IP dan port yang lain. Teknik ini dapat digunakan 
untuk memberikan akses kepada computer yang 
berada di luar jaringan lokal (LAN) ke komputer yang 

berada di dalam jaringan lokal. Untuk menjalankan 
port forwarding ini yang dibutuhkan adalah IP 
publik (IP publik statis lebih direkomendasikan). 
Agar lebih aman  fleksibel dalam mengelola port 
forwarding dapat ditambahkan router mikrotik. 

Dalam jaringan TCP/IP Port mengidentifikasikan 
sebuah proses tertentu di mana sebuah server 
dapat memberikan sebuah layanan kepada klien 
atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses 
sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat 
dikenali dengan angka 16-bit  yang disebut dengan 
Port Number dan diklasifikasikan dengan jenis 
protokol transport apa yang digunakan. Karena 
memiliki angka 16-bit, maka dalam bilangan integer 
nomor port ini dimulai dari 0 sampai 65.535.
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Agar server dapat diakses dari internet, atur 
forwarding di router mikrotik dengan fitur Firewall-
NAT. Forwarding ini akan membelokkan traffic 
yang menuju ke IP public yang terpasang di router 
menuju IP local server. Dengan begitu seolah-olah 
pengguna dari luar kantor menggunakan internet 
dapat berkomunikasi dengan server meminjam IP 
public router mikrotik. Langkah pembuatan port 
forwarding cukup mudah, masuk ke menu IP ->> 
Firewall ->> klik tab “NAT”, kemudian tambahkan 
rule baru dengan menekan tombol “add” atau tanda 
“+” berwarna merah. 

Pada tab general, kolom “chain” diisi dstnat 
(Destination Network Access Translation) yang 
berguna untuk merubah arah komunikasi atau 
mengubah alamat tujuan. Pada kolom  “Dst. 
Address” diisi alamat IP publik, kolom “protocol” 
diisi tcp dan kolom “dest port” diisi port yang akan 
digunakan oleh pengguna dari luar. Dest port ini 
dapat disetting sama ataupun berbeda dengan port 
yang akan dituju. Sedangkan pada tab “Action” diisi 
dst-nat, kolom “To Address” diisi alamat IP yang 
dituju (server) dan kolom “To Ports” adalah port 
tujuan akhir.

Cara tersebut kurang lebih mengandung 
arti bahwa ketika ada paket dating ke IP 
202.123.123.123 port 80, maka akan dialihkan ke 
IP 192.168.88.10 dengan port yang sama yaitu 
port 80. Untuk membuktikan bahwa konfigurasi 
port forwarding telah berhasil, bisa langsung dicek 
dengan mengakses alamat 202.123.123.123 
menggunakan web browser dari jaringan internet. 
Seharusnya halaman tersebut akan menampilkan 
halaman pada web server yang ada di kantor.

Di internet sendiri banyak sekali orang yang 
mencoba mencari celah atau kelemahan pada 
perangkat yang rentan dengan cara mencoba 
membuka koneksi dengan berbagai port. NAT pada 
mikrotik sendiri cukup fleksibel dalam membangun 
keamanan jaringan. Ketika ada pengguna asing 
mencoba masuk ke dalam sistem, maka router akan  
menghalangi dan memblokirnya. Jika pengguna 
asing tersebut berhasil melewati keamanan dari 
router, maka kemungkinan terburuknya router 
tersebut yang akan rentan serangan. Hal ini lebih 
baik daripada server yang berisi aplikasi dan 
data yang terserang. Oleh karena itu perlunya 
pengalaman yang baik dari seorang admin IT dalam 
mengkonfigurasi router agar traffic jaringannya 
lancer dan aman dari serangan hacker. [mzb]

Gambar Contoh Topologi Port Forwarding

Gambar Konfigurasi Port Forwarding pada Mikrotik
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KUNJUNGAN DINAS SEKRETARIS UTAMA BMKG 
KE STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Tangerang (11/01), Sekretaris Utama 
BMKG Ir. Dwi Budi Sutrisno, M.Sc 
didampingi Kepala Biro Perencanaan 
BMKG Aries Erwanto, S.Kom, MM 

melakunan kunjungan dinas ke Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno Hatta. Dalam kunjungannya 
Sekretaris Utama BMKG meninjau operasional 
peralatan dan pembangunan gedung kantor Stasiun 
Meteorologi Soekarno Hatta. Kunjungan pertama 
dilakukan di ruang operasional Stasiun Meteorologi 
Soekarno Hatta. Ruang operasional merupakan 
bagian vital tempat diolahnya data pengamatan 
permukaan, udara atas, dan data untuk informasi 
cuaca untuk penerbangan. Data-data dari peralatan 
dan sensor di lapangan serta pengamatan dengan 
visual diolah menjadi data yang digunakan untuk 
kepentingan penerbangan baik dalam area bandara 
maupun untuk dipertukarkan secara global.

Terdapat beberapa alat operasional utama 
(aloptama) baru antara lain Lidar (Light Detecting 
and Ranging), Wind Profiller, dan TDWR (Terminal 
Dopper Weather Radar). Penambahan peralatan 
tersebut dimaksudkan untuk mendukung 
keselamatan dan kenyamanan penerbangan. 
Peralatan tersebut terintegrasi dan dapat 
mendeteksi wind shear. Wind shear adalah angin 
yang berhembus dengan arah atau kecepatan 
berbeda pada ketinggian yang sama maupun 
berbeda. Wind shear berpotensi mengganggu 
keselamatan penerbangan khususnya saat 
pesawat pada fase lepas landas dan perlambatan. 
Penambahan aloptama tersebut untuk mendukung 
peralatan pendeteksi wind shear sebelumnya yaitu 
LLWAS (Low Level Wind Shear Alert System). 
Peringatan kejadian wind shear yang cepat dan 
tepat agar ATC (Air Traffic Control) dan pilot 
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memungkinkan menentukan keputusan untuk 
penundaan pendaratan ataupun lepas landas. Lidar 
optimal untuk menentukan kejadian wind shear 
saat cuaca cerah dan TDWR optimal digunakan 
pada saat cuaca hujan.

Kunjungan dilanjutkan pembangunan gedung 
perkantoran baru Stasiun Meteorologi Soekarno 
Hatta. Saat ini Stasiun Meteorologi Soekarno 
Hatta belum memiliki gedung operasional dan 
administrasi sendiri. Kegiatan administrasi berada 

di Gedung 611 Tower Jatsc dan operasional di 
Gedung 725. Oleh karena itu, pembangunan 
gedung perkantoran baru diharapkan dapat 
mendukung dan memaksimalkan kegiatan 
administrasi dan operasional Stasiun Meteorologi 
Soekarno Hatta. Gedung baru dibangun tepat di 
depan gedung 725. Pembangunan diharapkan 
selesai di tahun 2022 sehingga dapat difungsikan 
untuk kegiatan operasional. [aldo]

Gambar Kunjungan ke Gedung Baru Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta

Gambar Sekretais Utama BMKG Meninjau Peralatan Operasional Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
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KAJIAN ANGIN KENCANG PADA KASUS PESAWAT GO-AROUND 
DI SITE PENGAMATAN CUACA RUNWAY BARAT BANDAR UDARA 

SOEKARNO-HATTA

Soni Soeharsono1*)

1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*)Email: soni.soeharsono@bmkg.go.id

Awan konvektif yang terbentuk di area vicinity bandara dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan 
penerbangan seperti yang terjadi pada tanggal 3 November 2021. Awan konvektif yang berada pada 
jarak ±10 km dari situs runway 07R dan situs runway 07L menyebabkan terjadi kasus go-around pesawat 
sebanyak 8 kasus yang dilaporkan dalam pilot report sebagai fenomena tailwind di landasan 07R dan 
landasan 07L. Setelahnya berhasil mendarat di landasan 25L dan 25R. Analisis 5 tahunan komponen 
tailwind  >5 knot terjadi di setiap periode waktu 24 jam, kemudian analisis komponen tailwind >20 knot  
terjadi setelah pukul 06 UTC berdekatan dengan periode matang pembentukan awan Cumulonimbus 
berdasarkan analisis sebaran thunderstorm di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta selama periode 
analisis 20 tahun dari tahun 2001 hingga 2020. 

Kata kunci : angin kencang, freezing level, cooling evaporation.

ABSTRAK

1. Pendahuluan
Pada tanggal 3 November 2021 terjadi kasus 

go-around pesawat terbang komersil di Bandar 
udara Soekarno-Hatta yang tercatat sebanyak 
8 kejadian, hal itu terjadi sejak pukul 09.58 UTC 
hingga pukul 10.11 UTC, jika mengacu pada data 
statistik kuantitas kejadian tailwind pada Gambar 
1 dan 2, berdasarkan referensi pada batasan 
yang dirumuskan ICAO pada document 4444 
chapter 7 tentang ‘selection runway in use’ dengan 
threshold komponen tailwind yang dapat dijadikan 
pertimbangan penggunaan touchdown landasan 
untuk pendaratan pesawat sebesar 5 knot, maka 
runway 07L dan 07R sudah semestinya tidak 
dijadikan alasan pertimbangan untuk pesawat 
melakukan touchdown dikarenakan fenomena 
tailwind dengan magnitude >5 knot terjadi di 
sepanjang periode waktu 24 jam, namun realita 
yang terjadi di lapangan berbeda, kemungkinan 
sebelum pukul 09.58 UTC, runway tersebut telah 
digunakan dan berhasil melakukan pendaratan 
pesawat, sehingga tidak terdapat laporan pesawat 
go-around akibat fenomena tailwind sebelum waktu 
tersebut, jika berpatokan pada Gambar 4 dan 5 
persentase kejadian fenomena tailwind di runway 
07L dan 07R berturut-turut adalah 20% dan 19%, 
persentase ini terlihat kecil, namun hal ini tidak 
dapat dijadikan pembenaran untuk penggunaan 

pendaratan  pesawat, terlebih lagi terdapat lebih 
dari satu opsi atau pilihan dari landasan yang tidak 
terdampak fenomena tailwind secara signifikan. 
Lain halnya dengan fenomena tailwind dari angin 
yang dihasilkan oleh fenomena awan konvektif, 
yang memungkinkan berdampak signifikan dapat 
diprakirakan dengan metode tertentu yang akan 
berdampak pada proses pendaratan pesawat 
terbang di landasan pacu bandar udara pada waktu-
waktu tertentu dapat diantisipasi setelah terbit 
laporan official warning dari otoritas meteorologi.

Terdapat peningkatan kuantitas nilai spesifik 
tailwind pada rentang 15-20 knot setelah pukul 
03 UTC hingga matahari terbenam, kemudian 

Gambar 1. Analisis komponen tailwind runway 07L November tahun 
2016 hingga 2020
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peningkatan kuantitas fenomena tailwind >20 knot 
setelah pukul 06 UTC, hal ini berdekatan dengan 
waktu kejadian dengan waktu spesifik pada tanggal 
3 november 2021 yang mengakibatkan pesawat 
komersil mengambil inisiatif untuk melakukan go-
around sehingga membuat pertanyaan bagi penulis, 
apakah fenomena yang membuat magnitudo 
fenomena tailwind meningkat pada waktu-waktu 
tersebut, yang ingin penulis kaji pada tulisan ini.

Sebaran fenomena thunderstorm (TS) bulan 
November dari tahun 2001 hingga 2021 pada 
Gambar 3 dengan menggunakan data sinoptik tiap 
jam pengamatan yang masuk dalam kriteria sandi 
sinop TS, TSRA, lightning (VCTS) berdasarkan 
acuan Annex 3 dan Dokumen ICAO 9817 area 
termasuk dalam lingkup vicinity 8 hingga 16 km 
dari area Bandar udara ( ̴ 8 km dari acuan referensi 
bandara), penulis berasumsi terdapat kausalitas 
jika dikaitkan antara Gambar 1, 2, dan 3 di atas 
menunjukan peningkatan kuantitas thunderstorm 
dan magnitude angin kencang pada sore hingga 
malam hari. Fenomena gusty yang dihasilkan dari 
awan thunderstorm dapat berdampak hingga 120 
km, penulis pernah mendapati fenomena gusty 
yang terdeteksi pada sensor anemometer melalui 
tampilan radar Doppler dengan nilai reflektivitas 
lemah bergerak dari awan konvektif sejauh 30 
km [7], berdasarkan kemungkinan-kemungkinan 
tersebut penulis akan coba jelaskan fenomena 

gusty yang terjadi pada tanggal 3 November 2021 
yang terjadi pada pukul 09.58 UTC – 10.11 UTC 
masuk dalam waktu lingkup analisis Gambar 1, 2, 
dan 3.

Otoritas meteorologi memberikan informasi 
meteorologi baik data aktual maupun prakiraan 
cuaca bedasarkan aturan yang telah digariskan 
oleh ICAO seperti data Aerodrome Forecast 
dan Trend Type Take Off/Landing Forecast dan 
data local routine report serta METAR, kemudian 
laporan windshear warning harus disediakan oleh 
otoritas meteorology berdasarkan kesepakatan, 
windshear warning yang diberikan harus berisi 
informasi hasil observasi dan prakiraan yang dapat 
mempengaruhi proses take off dan landing dari 
runway hingga ketinggian 500 meter (1600 feet), 
informasi perkembangan windshear harus diberikan 
secara singkat dan pengamatan up-to-date meliputi 
perubahan headwind/tailwind sebesar 15 knot atau 
lebih. [1]. Radar Doppler dapat digunakan untuk 
mendeteksi keberadaan fenomena windshear 
hingga lingkup vicinity area Bandar udara, vicinity 
merupakan area yang meliputi jarak antara 8-16 
km dari titik referensi bandara, yang dapat juga 
diterapkan pada pada pelaporan present weather 
meliputi thunderstorm (CB dan TCU) yang harus 
dilaporkan hingga jarak 16 km [2].

METAR yang menggunakan bahasa sandi 
sebagai format pelaporannya digunakan untuk 
pertukaran data cuaca keluar Bandar udara 
sedangkan local routine report digunakan untuk 
kepentingan take off dan landing pesawat di bandar 
udara tersebut. Pengamatan cuaca aktual bandara 
menggunakan sensor-sensor cuaca yang diletakan 
pada site pengamatan cuaca di lokasi tertentu pada 
landasan pacu seperti di daerah touchdown, middle 
dan roll out, salah satunya terdapat sensor pengukur 
angin berupa anemometer yang ditempatkan pada 
tiang dengan ketinggian 10 meter, selain itu Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta memiliki instrument 
windshear dengan menggunakan sensor angin 
berupa anemometer yang ditempatkan pada tiang 
dengan ketinggian 30 meter. Stasiun Meteorologi 
selaku otoritas meteorologi yang diberikan mandat 
untuk melaporkan data cuaca badara sesuai 
dengan ketentuan ICAO yang dapat memberikan 
gambaran cuaca take off dan landing dengan 
domain 8 km termasuk 3 nm untuk touchdown pada 
ketinggian 1600 feet. Selain itu stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta dilengkapi dengan radar Doppler 
untuk mengukur angin yang dihasilkan oleh awan 
Cumulonimbus yang melingkupi area pelaporan 

Gambar 2. Analisis komponen tailwind runway 07R November tahun 
2016 hingga 2020

Gambar 3. Sebaran data sinop tiap jam fenomena TS November 
tahun 2001 hingga 2021 tahun 2016 hingga 2020
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cuaca tersebut. Radar Doppler dapat digunakan 
untuk mengukur fenomena angin kencang 
(windshear dan tailwind).

Bulan November berdasarkan Gambar 3 masuk 
dalam periode transisi menuju musim penghujan 
yang ditandai dengan pertumbuhan awan-awan 
konvektif pada siang dan sore hari menjelang 
malam hari. Hujan yang terjadi disertai dengan 
fenomena angin kencang, pada bulan ini penulis 
mendapati bahwa terdapat fenomena evaporative 
cooling yang dapat diukur dengan nilai downdraft 
CAPE atau DCAPE.

Percepatan negatif skala konvektif atau negative 
buoyancy dapat dijelaskan dengan beberapa 
faktor seperti evaporative cooling, melting dan 
precipitation loading. Microburst cenderung terjadi 
dari melting layer (freezing level), entrainment 
(cooling evaporation) di bawah dasar downdraft 
dapat lebih mempercepat downdraft jika suhu bola 
basah lingkungan lebih rendah dari pada downdraft 
parcel. Beberapa hal yang dapat membuat 
ketinggian freezing level dapat menurun antara 
lain faktor cooling evaporation, cooling evaporation 
juga dapat menghasilkan fenomena angin kencang 
yang nilainya dapat diukur dengan downdraft 
CAPE atau DCAPE [4]. Kondisi atmosfer sebelum 
jenuh ketinggian freezing level berada pada kondisi 
normal, namun saat terbentuk awan konvektif, 
kondisi atmosfer yang jenuh yang diiringi proses 
cooling evaporation maka akan menurunkan 
ketingian lapisan freezing level yang dapat diukur 
dengan nilai suhu 0°C bola basah atau wet bulb 
zero (wb0).

2. Metode Penelitian

Pengukuran perubahan arah dan kecepatan 
angin dengan menggunakan sensor-sensor 
pengukur vektor angin yang terdapat di ujung-ujung 
landasan pacu Bandar Udara Soekarno-Hatta 
seperti anemometer AWOS yang diletakan pada 
tiang setinggi 10 meter dan sensor-sensor pengukur 
vektor angin pada titik di area pengamatan LLWAS 
yang diletakan pada tiang setinggi 30 meter untuk 
melihat perubahan mendadak arah dan kecepatan 
angin. Untuk menetukan arah angin relatif terhadap 
suatu sensor pengukur arah dan kecepatan, 
yang diperhatikan adalah posisi awan konvektif 
yang diprakirakan akan berpotensi menghasilkan 
fenomena angin kencang, sehingga didapatkan 
prakiraan arah datangnya angin.

Untuk memprakirakan fenomena angin kencang 
yang dihasilkan dari awan konvektif penulis 
mengolah data upper air dengan RAOB 6.6 di 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta di wilayah 
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten 
(Gambar 6)  karena lokasi ini yang memiliki data 
udara atas,  pengamatan cuaca Bandar Udara 
Soekarno-Hatta dan wilayah dengan data cakupan 
radiosounding dapat meliputi wilayah 200 km [6], 
dengan asumsi data pengamatan radiosounding di 
situs pengamatan Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta relevan digunakan untuk mewakili data 
ketinggian lapisan beku dan wet bulb 0°C/ Wb0 
(freezing level/ melting layer). Posisi ketinggian 
freezing level (Wb0) selain dari eksistensi fenomena 
cooling evaporation, menjadi patokan atau acuan 
dari nilai reflektivitas radar > 50 dBz, semakin lebih 
rendah dari freezing level tersebut maka fenomena 
angin kencang sudah dekat waktu akan terjadinya.

Wakimoto menunjukan bahwa penguapan 
1 g/kg air cair mendinginkan downdraft sekitar 
2.5°K (2.5°C), downdraft dapat terbentuk atau 
menguat karena penurunan suhu virtualnya dan 

Gambar 4. Persentase komponen tailwind runway 07L November 
tahun 2016 hingga 2020

Gambar 5. Persentase komponen tailwind runway 07R November 
tahun 2016 hingga 2020

 Gambar 6. Peta Provinsi Jawa Barat dan Banten
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karena buoyancy thermal melalui penguapan 
curah hujan. Kecepatan vertikalnya dapat dihitung 
dengan perhitungan yang hampir mirip dengan 
CAPE, downdraft CAPE juga dikenal sebagai 
DCAPE, DAPE atau NAPE, dengan menggunakan 
DCAPE secara teori kecepatan vertikal yang 
mendekati permukaan bumi dapat dihitung dengan 
persamaan;

wsfc  =  - √2DCAPE          (1)

Penguapan terjadi tidak hanya di bawah awan, 
sebagai contoh entrainment dari lingkungan 
udara kering pada level menengah, menghasilkan 
penguapan air pada awan. Pendinginan yang 
dihasilkan bisa sangat kuat jika udara entrainment 
kering atau intrusi udara kering dari suatu tempat. 
Parsel udara menjadi buoyancy secara negatif dan 
ber-akselerasi ke bawah [3]. 

Untuk menghitung nilai DCAPE dengan 
menghitung nilai area negatif antara level of free 
sink (LFS) dengan permukaan, temperatur bola 
basah rata-rata pada lapisan 700 – 500 hpa yang 
mengacu pada National Weather Service Louisville 
KY, NOAA [4]. 

Data radial velocity SRV radar Doppler C-Band 
dapat menampilkan nilai radial velocity skala lokal 
terhadap pergerakan sistem awan konvektif [5]. 

3. Hasil dan Pembahasan
Pada Gambar 7, analisis Peta Me-62A atau 

analisis Radiosounding Skew T-LogP melalui 
aplikasi RAOB 6.6 didapatkan perhitungan secara 
matematis nilai DCAPE 359 J/kg jika dikonversikan 
menjadi kecepatan vertikal didapatkan potensi 
downdraft angin yang dihasilkan awan konvektif 
dapat mencapai nilai 26 knot.

Analisis rata-rata ketinggian freezing level 
(Gambar 8) selama 15 tahun dari tahun 2006 
hingga 2020 diambil dari data radiosounding pada 
pukul 00 UTC bernilai 4.863 m, kemudian analisis 
ketinggian suhu pada  0 °C  atau freezing level 
tanggal 3 November 2021 bernilai 4.781 m dan 
analisis temperatur bola basah pada suhu 0°C 
(TW0) adalah 4.655 m, disini ketinggian temperatur 
bola basah 0 °C lebih rendah dari ketinggian 
rata-rata pada bulan yang sama, kemungkinan 
terjadi intrusi udara kering atau entrainment udara 
kering pada tanggal 3 November 2021 sehingga 
menurunkan ketinggian temperatur 0 °C.

Penampakan nilai reflektivitas maksimum 
(CMAX) >55 dBz pada Gambar 9 menunjukan 
potensi angin kencang yang kemungkinan dapat 
terjadi, untuk mengetahui lebih lanjut dapat 
digunakan cross-section tools, yaitu potongan 
atau irisan subjektif melintang atau membujur 
dari suspek nilai reflektivitas maksimum untuk 
mengetahui lebih jauh posisi dari nilai reflektivitas 
>55 dBz terhadap ketinggian freezing level atau 
melting layer. Sel awan konvektif berada pada 
jarak ±10 km dari site runway 07L dan site 07R.

Pada Gambar 10, nilai reflektivitas >50 dBz 
masih terlihat pada tampilan column maximum 
(CMAX) analisis radar Doppler, dengan kata lain 
potensi angin maksimum masih berlanjut.

Gambar 7. Skew T-Log P analisis radiosounding 03 November 2021

Gambar 8. Freezing level November

Gambar 9. CMAX 03 November 2021 pukul 09.58 UTC
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Serupa dengan pada Gambar 10, pada 
tampilan Gambar 11 nilai CMAX pukul 10.14 UTC 
menampilkan nilai reflektivitas maksimum >50 dBz 
yang masih berpotensi menghasilkan fenomena 
angin kencang.

Analisis cross-section pada Gambar 12, data 
CMAX pada pukul 09.58 UTC memperlihatkan 
nilai reflektivitas maksimum sebesar 63 dBZ 
berada pada ketinggian ±2 km, hal ini menunjukan 
pergerakan suspek downdraft kuat yang semakin 
turun menjauh dari ketinggian freezing level 
atau melting layer, yaitu level dimana downdraft 
diidentifikasi mulai terjadi dan berpotensi menjadi 
angin kencang.

Analisis radial velocity yang dapat menaksir 
pergerakan skala lokal terhadap pergerakan sistem 
awan konvektif atau dapat dijelaskan sebagai 
magnitude dari kecepatan angin yang kemungkinan 
dapat dihasilkan ditampilkan melalui produk SRV. 
Untuk Gambar 13 nilai SRV sweep 1 pada elevasi 
0.5° belum terdeteksi secara signifikan.

Analisis Gambar 14 di atas memperlihatkan 
magnitude nilai radial velocity produk SRV bernilai 
17.3 m/s atau sekitar 35 knot yang tertangkap oleh 
radar Doppler pada sweep 1 di elevasi 0.5°.

Terjadi perubahan drastis arah dan kecepatan 
angin pada runway 07L AWOS pada Gambar 15 
yang sebelumnya homogen dari pukul 09.00 UTC 
hingga pukul 10.13 UTC terjadi perubahan arah 
dan kecepatan angin secara mendadak dengan 
variasi arah ±100° dan variasi kecepatan ±10 knot.

Gambar 10. CMAX 03 November 2021 pukul 10.06 UTC

Gambar 11. CMAX 03 November 2021 pukul 10.14 UTC

Gambar 12. Cross-section CMAX 03 November 2021 pukul 09.58 

Gambar 13. SRV 03 November 2021 pukul 09.50 UTC

Gambar 14. SRV 03 November 2021 pukul 09.58 UTC

Gambar 15. Runway 07L AWOS Sensor Angin 03 November 2021 

Gambar 16. Runway 07R AWOS sensor Angin 03 November 2021 
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Melalui Gambar 16 terlihat tampilan terjadinya 
perubahan drastis arah dan kecepatan angin pada 
runway 07L AWOS yang sebelumnya homogen 
dari pukul 09.00 UTC hingga pukul 10.01 UTC 
terjadi perubahan arah dan kecepatan angin 
secara mendadak dengan variasi arah ±120° dan 
variasi kecepatan ±10 knot. 

Terjadi perubahan drastis arah dan kecepatan 
angin pada sensor anemometer site A01 LLWAS 
dalam Gambar 17 yang sebelumnya homogen dari 
pukul 09.00 UTC hingga pukul 09.50 UTC terjadi 
perubahan arah dan kecepatan angin secara 
mendadak dengan variasi arah ±100° dan variasi 
kecepatan ±10 knot.

Terjadi perubahan drastis arah dan kecepatan 
angin yang ditangkap sensor anemometer pada 
site A08 LLWAS yang sebelumnya homogen dari 
pukul 09.00 UTC hingga pukul 09.50 UTC terjadi 
perubahan arah dan kecepatan angin secara 
mendadak dengan variasi arah ±100° dan variasi 
kecepatan ±10 knot. 

4. Kesimpulan
Tailwind yang terjadi pada runway 07L dan 

runway 07 R disebabkan oleh adanya fenomena 
angin kencang yang dihasilkan oleh awan konvektif, 
analisis radiosounding dengan menggunakan 
Downdraft CAPE mencapai 26 knot dan angin yang 

ditangkap oleh anemometer ±15 knot, posisi awan 
konvektif memberikan kontribusi meningkatnya 
magnitude tailwind terhadap landasan pacu yang 
digunakan.

5. Saran
Penggunaan runway yang berpotensi besar 

terdampak secara signifikan fenomena tailwind 
sejatinya tidak dapat dibenarkan jika berpedoman 
kepada prinsip pelaksanaan kegiatan penerbangan 
yang mengusung semboyan safety dan efficiency 
sedangkan di satu sisi yang lain terdapat runway 
yang aman dari fenomena tersebut, namun 
disini otoritas meteorologi hanya memberikan 
proyeksi atau gambaran analisis dari fenomena 
yang dapat memberikan dampak signifikan bagi 
keberlangsungan kegiatan tersebut.  

Daftar Pustaka
[1] Guide to Meteorological Observing and 
Information Distribution System for Aviation 
Weather Services (WMO No-731) 2014 edition. 
WMO.

[2] Holleman, Iwan (2001) Estimation of the 
maximum velocity of convective wind gust.

[3] Manual on Automatic Meteorological 
Observing System at Aerodrome (ICAO Doc 
9837) 

[4] Meted.ucar.edu/radar/severe_signatures

[5] Meterological Service for International Air 
Navigation (Annex 3) 17th edition.2010. ICAO

 [6] Overview of downward convective available 
potential energy (DCAPE), NWS Louisville, KY.

[7] Soeharsono, Soni (2019). Kajian Angin 
Kencang Periode Transisi di Bandara Soekarno-
Hatta, Tangerang, Buletin Met Aero-vol.02 NO.08 
2019-ISSN 2684-7299.

[8] Wardoyo, Eko (2015). Pengantar Aplikasi 
Radar Cuaca.

[9] Wirjohamidjojo, Soerjadi dan Yunus S. 
Swarinoto (2010). Analisis dan Penaksiran Hasil 
Analisi Cuaca Sinoptik. Jakarta.

[10] Weckwert, Tammy M. Roger M. Wakimoto 
(1992). The Initiation and Organization of 
Convective Cells atop a Cool-Air Outflow Boundary. 
UCLA California-los Angeles.

Gambar 17. Site A01 LLWAS Sensor Angin 03 November 2021 

Gambar 18. Site A08 LLWAS Sensor Angin 03 November 2021 


