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“SALAM REDAKSI“

Sebagai manusia tentu kita selalu melakukan 

aktifitas baik aktifitas yang dilakukan diluar rumah 
ataupun yang dilakukan di dalam rumah. Aktifitas yang 
kita lakukan setiap hari tentu akan sangat dipengaruhi 
oleh keadaan cuaca yang terjadi seperti : apakah 
esok hari jika kita melakukan aktifitas di luar lapangan 
terbuka kira-kira cuacanya aman atau tidak ya dari 
hujan ataupun sebaliknya?. Hal ini menjadikan faktor 
cuaca merupakan faktor yang sangat penting bagi kita 
sebagai manusia dalam mendukung setiap aktifitas 
yang akan kita lakukan. Dalam Buletin MetAero 
edisi Februari 2022 ini pada rubrik AeroWatch, kami 
telah menyajikan tentang kondisi profil cuaca dan 
ACS (Aerodrome Climatology Summary) di Bandara 
Soekarno-Hatta selama bulan Februari 2022 dan 
prakiraan cuaca untuk bulan Maret 2022.

Pada rubrik AeroCom, kami telah menyajikan 
tentang bagaimana sebuah proses Adiabatik di dalam 
pembentukan sebuah awan yang dapat menghasilkan 
sebuah cuaca. Hal ini sangat menarik dan penting 
bagi kita untuk mengetahui tentang karakteristik dari 
dinamika atmosfer yang terjadi setiap hari di atas 
langit kita. Dalam hal untuk mengetahui metode 
pengukuran radiasi matahari dengan menggunakan 
sebuah instrumen juga telah kami sajikan dalam rubrik 
AeroTech. Kegiatan diskusi dalam FGD (Forum Grup 

Discussion) yang sangat penting untuk meningkatkan 
kemampuan analisis dari data Wind Profiler juga kami 
sajikan dalam rubrik AeroNews.  

Dalam bagian akhir Buletin MetAero edisi Februari 
2022 ini yang tidak kalah menarik dan pentingnya 
dengan rubrik di atas sebelumnya maka pada 
rubrik AeroSearch, kami telah menyajikan tentang 
bagaimana mendeteksi sebuah kejadian fenomena 
Puting Beliung dengan memanfaatkan data Radar 
cuaca. 

Demikian dari kami semoga bermanfaat bagi 
seluruh pembaca, Selamat Membaca....terima kasih. 
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PROFIL CUACA BULAN FEBRUARI 2022 DAN 

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN MARET 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

Buletin MetAero menyajikan profil 
cuaca dan Aerodrome Climatological 

Summary (ACS). Profil cuaca bulan 
Februari 2022 menggambarkan 

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

PROFIL CUACA BULAN FEBRUARI 2022

1.	 ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Februari 
2022 menunjukkan arah angin didominasi dari 
Barat Daya hingga Barat Laut, sedangkan 
kecepatan angin rata – rata bervariasi dari 
terendah hingga mencapai nilai maksimum 15 

knot terjadi pada tanggal 09 Februari 2022. 
Monsun Asia masih dominan pada bulan Februari 
sehingga pola angin Baratan cukup kuat bertiup. 
Kecepatan angin yang berkisar antara 11 – 17 
knot didominasi dari arah Barat dan Barat Laut. 
Berikut adalah gambar profil arah dan kecepatan 
angin bulan Februari 2022 di Bandara Soekarno-
Hatta yang disajikan dalam bentuk windrose.

Gambar Profil arah dan Kecepatan Angin Bulan Februari 2022

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) menjadi salah satu 
unsur cuaca yang sangat penting bagi penerbangan 
dalam kegiatan take-off dan landing , untuk itu 
para penerbang penting mengetahui kondisi 
jarak pandang guna keselamatan penerbangan. 
Profil visibility bulan Februari 2022 menunjukkan 
kondisi visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana 
mencapai maksimum rata-rata pada siang hari. 
Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan ini, 
yaitu 6,9 km. Sedangkan  kondisi nilai minimum 
saat bulan Februari  yaitu 2,5 km. Kondisi nilai 
minimum visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca 
udara kabur (fog/mist) dan fenomena cuaca hujan 
dengan intensitas sedang hingga lebat. Berikut 
adalah profil rata – rata visibility harian yang terjadi 
pada bulan Februari  2022.
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Gambar Profil Rata – rata Visibility Harian Bulan Februari 2022

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan Februari 2022 
menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar 
221 mm. Data tersebut menunjukkan adanya 
penurunan curah hujan dari bulan Januari 2022, 
pada bulan ini jumlah hari hujan sebanyak 22 hari. 
Distribusi curah hujan bulan Februari 2022 pada 
dasarian I (10 hari pertama) adalah 144,8 mm, 
kemudian dasarian II sebesar 28,9 mm, dan pada 
dasarian III dengan jumlah curah hujan sebesar 
47,3 mm. Berikut adalah grafik sebaran curah 
hujan pada bulan Februari 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Februari 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Februari 2022 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 27,0 °C. 

Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 
di bulan ini, yaitu 33,2 °C terjadi pada tanggal 22 

Februari 2022. Kemudian nilai temperatur udara 
minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 22,0 

°C pada tanggal 15 Februari 2022. Berikut adalah 
profil temperatur udara bulan Februari 2022

Gambar Profil Temperatur Udara bulan Februari 2022

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 
dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 
temperatur udara mencapai nilai yang maksimum, 
maka tekanan udara akan menghasilkan nilai yang 
minimum. Profil tekanan udara bulan Februari 2022 
menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara pada 
bulan ini adalah 1007,8  mb. Adapun nilai maksimum 
yang terjadi pada bulan ini adalah sebesar 1012,8 

mb sedangkan nilai minimum yang tercatat pada 
bulan Februari  adalah 1002,6 mb. Berikut adalah 
grafik profil tekanan udara bulan Februari 2022.. 

Gambar Profil Tekanan Udara Bulan Februari 2022
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6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan Februari 2022 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 82%.  Nilai kelembapan udara maksimum 
adalah  sebesar 99% yang terjadi pada tanggal 
03 dan 04 Februari 2022 sedangkan kelembapan 
udara minimum adalah sebesar 50% terjadi pada 
tanggal 24 Februari 2022. Berikut adalah grafik  
profil kelembapan udara bulan Februari 2022.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Februari 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 Februari 
2022.

 Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan 
keadaan cuaca yang mendominasi adalah 
kekaburan udara (HZ /BR) dan hujan sedang (RA). 
Jumlah hari hujan pada bulan Februari sebanyak 
22 hari hujan.

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Februari 2022

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 BR - HZ TSRA 0,3
2 RA - HZ BR 8,4
3 RA - HZ TSRA 45,6
4 BR TSRA RERA BR 3,8
5 BR +RA - -RA 34,2
6 RERA - -RA TSRA 10,2
7 -RA - HZ RERA TTU
8 TSRA -RA RERA RERA 22,7
9 - RA RERA RERA 19,6

10 - - BR BR 0
11 HZ - - BR 0
12 BR - BR BR 0
13 - - RERA BR 0,5
14 -RA RERA HZ BR 5,0
15 - -RA TSRA BR 6,0
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16 BR - TSRA BR 5,2
17 BR VCTS HZ TSRA 1,7
18 -RA VCTS HZ BR 1,3
19 LTNG - HZ BR 0
20 BR TSRA HZ -RA 9,2
21 -RA - -RA - 1,8
22 - - LTNG TSRA 0,5
23 HZ TSRA -RA HZ 4,4
24 HZ - - HZ TTU
25 -RA -RA - BR 4
26 BR VCRA - - 0
27 - TSRA - HZ 21,5
28 - RERA RA -RA 15,1

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

MARET

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Berikut ditampilkan Aerodrome Climatological 

Summary (ACS) untuk bulan Maret selama 10 
tahun (2012-2021). Angin merupakan salah 
satu parameter cuaca yang sangat berpengaruh 
untuk kepentingan take-off dan landing pesawat. 
Data ACS parameter arah dan kecepatan angin 
ditampilkan oleh gambar berikut. Secara umum 
pada bulan Maret arah dan kecepatan angin 
didominasi oleh angin baratan yakni dari arah barat 
daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 
dari 1 - 21 knot. Kecepatan angin 1-4 knot terjadi 
sebanyak 35.1%. Kecepatan 4-7 knot sebanyak 
33.4%, dan 0.2% kejadian untuk kecepatan angin  
17-21 knot.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Maret Periode 2012-

2021

2. VISIBILITY

         Visibility merupakan jarak pandang mendatar 
yang menggambarkan kondisi kejernihan udara di 
permukaan. Visibility menjadi salah satu parameter 
yang berpengaruh dalam kegiatan take-off dan 
landing. Aerodrome Climatological Summary 

(ACS) visibility bulan Maret  selama 10 tahun (2012 
– 2021) didominasi pada kisaran 5000-8000 meter 
dengan persentase sebesar 65% pada jam 12-18 
UTC. Sedangkan kondisi visibility dengan kisaran 
3000 – 5000 meter terjadi dengan persentase 
sebesar 30% pada jam 18-22 UTC dan kondisi 
visibility < 3000 meter terjadi dalam presentase 
0.5%. Berikut merupakan grafik ACS visibility bulan 
Maret.

Gambar ACS Visibility Bulan Maret  Periode 2012-2021
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3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara disajikan untuk memberi 
gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 
Maret 2022 dari data 10 tahun terakhir di Bandara 
Soekarno-Hatta. Secara umum temperatur udara 
pada bulan Maret berkisar antara 25 °C hingga 
35 °C. Pada pukul 03-09  utc suhu udara berkisar 
pada 30 °C hingga 35 °C dengan presentase  60%. 
Suhu udara 25°C hingga 30 °C dominan terjadi 
pada malam dan pagi hari. Sedangkan pada dini 
hari, suhu udara berkisar antara  20 °C hingga 25 
°C. (Teguh&Zakiah) Gambar ACS Temperatur Udara Bulan  Maret  Periode 2012-2021
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PRAKIRA AN CUACA BULAN MARET 2022
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 selama dalam waktu sebulan atau yang 
sering disebut dengan prakiraan musim maka 
kondisi faktor global merupakan parameter yang 
sesuai 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 Samudera 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 Sumatera. 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 
anomali suhu muka laut di bagian Barat dan bagian 
Timur Samudera Hindia ini dikenal sebagai IOD 
(Indian Ocean Dipole). 

IOD memiliki tiga fase yakni IOD bernilai 
Positif, IOD bernilai Negatif, dan IOD bernilai 
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Netral. Fase IOD bernilai positif (+) terjadi pada 
saat tekanan udara permukaan di atas wilayah 
Barat Sumatera relatif bertekanan lebih tinggi 
dibandingkan dengan wilayah Timur Afrika yang 
bertekanan lebih rendah, sehingga udara mengalir 
dari bagian Barat Sumatera dan Jawa ke bagian 
Timur Afrika yang mengakibatkan pembentukan 
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 Samudera 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 Samudera 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.

Gambar Skema IOD bernilai Positif (sumber : BOM Australia)

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. 
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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. Nilai indeks IOD terbaru pada 
minggu terakhir tanggal 27 Februari 2022 adalah  - 
0.5 °C. Semua model menunjukkan IOD akan tetap 
netral sepanjang musim gugur. Pandangan model 
memiliki akurasi (keterampilan) yang rendah di luar 
waktu ini.

Peristiwa IOD biasanya tidak dapat terbentuk 
antara bulan Desember dan April di saat palung 
monsun berada di Belahan Bumi Selatan. Hal ini 
disebabkan karena pengaruh monsun trough pada 
pola angin lokal. 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 Maret 2022 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 dengan 
mengandung arti yaitu jika sebagian besar model 
mendekati atau melebihi garis putus-putus biru, 
maka terdapat indikasi peningkatan terjadinya 

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 Maret 2022 
(sumber : BOM Australia)

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000 kaki 
pada periode awal Bulan Maret 2022 menunjukkan 
bahwa di sebagian wilayah Belahan Bumi Utara 
yaitu di Perairan Teluk Benggala dan Laut Filipina 
sudah terbentuk sistem gangguan Tekanan Rendah 
(Low Pressure) bernilai < 1010 HPa. Keadaan 
ini diprakirakan masih berlangsung hingga akhir 
Bulan Maret ini. Sistem gangguan Tekanan 
Rendah (Low Pressure) sebesar < 1010 HPa juga 
masih terbentuk di sebagian wilayah Belahan Bumi 
Selatan seperti di wilayah Samudra Indonesia dan 
Benua Australia sebelah Barat Laut dan Utara 
Australia. Adanya sistem gangguan Tekanan 
Rendah (Low Pressure) yang sudah terbentuk 
di Belahan Bumi Utara tersebut menyebabkan 
aliran massa udara regional musim Monsun Asia 
Musim Dingin dari Belahan Bumi Utara di wilayah 
dataran tinggi Asia (Tibetian Plate) yang umumnya 
bersifat membawa banyak uap air dalam skala 
regional yang luas maka menjadi tidak sepenuhnya 
dapat bergerak memasuki wilayah Belahan Bumi 
Selatan melintasi garis khatulistiwa termasuk 
wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa karena 



12 Vol 5 No 2 2022ISSN 2684-7299

adanya sistem tekanan rendah (Low Pressure) 

di belahan Bumi Utara. Sistem tekanan rendah 
(Low Pressure) yang masih terbentuk di Belahan 
Bumi Selatan seperti di perairan Benua Australia 
dapat memicu timbulnya gangguan Siklon Tropis 
yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca secara 
regional di  wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. 
Kondisi cuaca secara umum tersebut dapat berupa 
cuaca dengan angin kencang sepanjang hari 
selama Siklon Tropis di Perairan Benua Australia 
tersebut masih terbentuk. Hal ini biasanya disertai 
dengan kondisi hujan yang turunnya secara 
tidak merata. Berdasarkan kondisi analisis angin 
regional ini maka diprakirakan pada Bulan Maret 
2022 di wilayah Pulau Jawa dan khususnya wilayah 
Jabodetabek termasuk Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya masih dipengaruhi 
oleh kondisi regional angin musim Baratan yang 
umumnya berlangsung selama periode Bulan 
Desember, Januari, dan Februari. Pada Bulan 
Maret ini diprakirakan pengaruh angin regional 
musim Baratan masih dirasakan pengaruhnya 
karena masih adanya system tekanan rendah (Low 

Pressure) yang tumbuh di selatan Perairan Benua 
Australia yang dapat memicu timbulnya gangguan 
Siklon Tropis sehingga menimbulkan sistem tarikan 
udara dalam skala yang luas. 

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 28 Februari 2022 jam 07.00 
WIB (sumber : BMKG)

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 fenomena La Nina yaitu ditandai dengan 
adanya suhu udara permukaan laut yang lebih 
dingin daripada rata-rata suhu udara permukaan 
lautnya di wilayah yang sama, dengan batas 
ambang suhu udara yang digunakan yaitu 0.8 
ºC. Untuk mengetahui tanda-tanda El Nino atau 
La Nina di Samudra Pasifik maka para ahli iklim 
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.

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD (sumber : BOM Australia)
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Terdapat tujuh Model NWP (Numerical Weather 

Prediction) yang telah melakukan perhitungan 
rata-rata indeks NINO3.4 yaitu BOM, CanSIPS, 
ECMWF, JMA, METEO, NOAA dan UKMO. Nilai 
rata-rata indeks NINO3.4 selama periode mingguan 
terbaru hingga tanggal 27 Februari 2022 ini adalah  
- 0.9 °C, masih termasuk dalam batas ambang 
fenomena global La Nina yaitu ≤ − 0.8 °C. Terdapat 
3 model yaitu CanSIPS, METEO, dan NOAA yang 
menunjukkan indeks NINO3.4 masih pada batas 
ambang fenomena global La Nina yaitu ≤ − 0.8 °C, 
sedangkan model yang lain menunjukkan indeks 
NINO3.4 telah berada pada fase netral > − 0.8 °C. 
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. Pada gambar di bawah ini menunjukkan 
nilai prakiraan rata-rata indeks NINO3.4 untuk 
setiap model internasional pada bulan Maret 2022. 
Pada Gambar tersebut menunjukkan pada bulan 
Maret 2022 terdapat 3 model yang memprakirakan 
fenomena La Nina masih terjadi sedangkan 
sebagian besar model yang lain memprakirakan 
selama bulan Maret ini fenomena La Nina mulai 
bergerak kepada fase Netral atau mulai tidak 
mempengaruhi secara global. 

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO3.4 untuk bulan Maret 2022 
(sumber : BOM Australia)

Gambar Tabel Probabilitas Indeks NINO3.4 Bulan Maret 2022 hingga 
Juni 2022 (sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel Probabilitas indeks 
NINO3.4 di atas dari bulan Maret 2022 hingga Juni 
2022 menunjukkan fenomena global La Nina pada 
nilai indeks  ≤ − 0.8 °C nilai prosentasenya terlihat 
mulai bergerak mengecil dan semakin mendekati 
kepada prosentase 0% yang diprakirakan pada 
bulan Juni 2022 mendatang. Nilai prosentase 
menuju kepada fase netral diprakirakan akan terus 
menerus meningkat dari bulan Maret 2022 hingga 
puncaknya fase netral ini diprakirakan di bulan Juni 
2022.  Hal ini secara umum menandakan bahwa 
fenomena global La Nina secara umum probabilitas 
kejadiannya sedikit masih dirasakan pengaruhnya 
berdasarkan prosentase sebesar 34.3% selama 
bulan Maret dan diprakirakan akan terus-menerus 
menurun pengaruhnya hingga menuju pada fase 
netral memiliki prosentase 100% yang diprakirakan 
terjadi di Bulan Juni mendatang. 

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Maret 2022  

(Sumber : BOM Australia)

Pada gambar Prakiraan Anomali Suhu 
Permukaan air laut di atas untuk Bulan Maret 2022 
terjadi anomali peningkatan Suhu Permukaan 
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air laut sebesar 0.8 °C sampai dengan 1.2 °C di 
Perairan Samudra Indonesia bagian Selatan Pulau 
Jawa dan di wilayah Samudra Indonesia bagian 
Barat Pulau Sumatra, dan peningkatan Suhu 
Permukaan air laut sebesar 1.2 °C hingga 2 °C 
selama Bulan Maret 2022 yang diprakirakan terjadi 
di wilayah Laut Cina Selatan dan perairan wilayah 
Filipina. Hal ini dapat menimbulkan  pada potensi 
munculnya gangguan Sistem Tekanan Rendah (Low 

Pressure Area) dan dapat berpotensi meningkat 
aktifitas pertumbuhannya menjadi gangguan Siklon 
Tropis di wilayah yang diprakirakan mengalami 
anomali peningkatan Suhu Permukaan air laut 
di atas. Jika adanya gangguan Sistem Tekanan 
Rendah (Low Pressure Area) diprakirakan masih 
bertahan selama Bulan Maret maka hal ini dapat 
menyebabkan potensi kepada cuaca hujan yang 
terjadi di Pulau Jawa umumnya dan khususnya di 
Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya selama 
Bulan Maret. Keadaan ini disebabkan karena 
masih terdapatnya anomali peningkatan suhu 
permukaan air laut di sekitar Perairan Samudra 
Indonesia bagian selatan Pulau Jawa dan bagian 
utara perairan Pulau Jawa yaitu di Laut Jawa 
yang dapat menghasilkan kumpulan uap air dalam 
jumlah yang cukup banyak di wilayah perairan di 
atas sehingga dapat berinteraksi dengan sirkulasi 
atmosfer seperti aktifitas pemanasan (konveksi) 
dan penjalaran massa udara (adveksi)  sehingga 
berpotensi menyebabkan adanya kumpulan awan 
konvektif penghasil hujan seperti awan Cumulus 
dan juga kumpulan awan vertikal yaitu awan 
Cumulonimbus penyebab cuaca buruk seperti 
hujan dengan intensitas deras yang dapat disertai 
kilat/petir dan angin kencang. 

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. 
Menurut kajian para ahli, MJO memberi dampak 

yang luas terhadap pola hujan di wilayah tropis dan 
sekitarnya, sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan 
di sekitar tropis dan subtropis. 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 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.

Jika nilai indeks RMM 1 dan RMM 2 berada 
di dalam lingkaran dalam kotak diagram fase 
MJO tersebut maka fenomena MJO diidentifikasi 
bersifat lemah. Saat fase MJO bersifat kuat maka 
pergerakannya akan berlawanan dengan arah 
jarum jam. Pada wilayah Benua Maritim Indonesia 
termasuk Pulau Jawa maka area pada fase indeks 
RMM 1 dan RMM 2 jika berada di fase 3 dan fase 
4 serta pada fase MJO yang kuat (berada di luar 
lingkaran) maka dapat menyebabkan adanya awan-
awan hujan yang dapat terjadi di sebagian besar 
wilayah Pulau Jawa secara umum. Pada gambar 
diagram fase MJO di atas yaitu yang berwarna 
biru hingga tanggal 08 Maret 2022, fase MJO 
terlihat lemah berada pada fase 1 dan terletak di 
dalam garis lingkaran (MJO bersifat lemah) dalam 
kotak fase MJO di sekitar wilayah bagian Barat 
Afrika. Prakiraan pergerakan fase MJO tersebut 
(berlawanan arah jarum jam) selama Bulan Maret 

Gambar Diagram Fase MJO selama periode 29 Januari 2022 hingga 
08 Maret 2022  (Sumber : BOM Australia)
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2022 menujukkan pergerakan fase MJO dapat 
bergerak melewati fase 2 kemudian fase 3 dan 
fase 4. Pada prakiraan fase MJO yang dapat 
memasuki pada fase 3 dan fase 4 hingga akhir 
bulan Maret 2022, maka secara umum pengaruh 
fenomena MJO pada fase 3 dan fase 4 (ditandai 
pada area berwarna biru muda hingga biru nantinya 
diprakirakan masih dapat menyebabkan pada 
potensi adanya pertumbuhan awan-awan hujan 
di wilayah Pulau Jawa umumnya dan termasuk 
juga di sebagian besar wilayah Jabodetabek 
khususnya di wilayah Bandara Soekarno-Hatta 
dan sekitarnya. Gambar dari setiap Fase MJO dari 
Fase ke-1 sampai dengan Fase ke-8 dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini

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 dalam satuan W/m2 (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 06 Maret 2022 sampai 

dengan 12 Maret 2022 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 mingguan di awal Bulan Maret 2022 secara 
global rata-rata harian secara umum terdapat 
tutupan awan di wilayah Pulau Jawa dan termasuk 
di wilayah Jabodetabek dan Bandara Soekarno-
Hatta Tangerang dan sekitarnya.  Gambar nilai 
total rata-rata OLR selama periode di atas dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini 

Kesimpulan Prakiraan Cuaca Bandara 

Soekarno-Hatta dan sekitarnya selama Bulan 

Maret 2022 yaitu :

1.	 Fenomena global IOD (Indian Ocean Dipole) 

diprakirakan pada Bulan Maret 2022 dari 
ke-6 data Model Internasional NWP di atas 
secara rata – rata menunjukkan fenomena 
IOD berada pada fase Netral (- 0.5 °C) dan 
diprakirakan fase IOD Netral akan tetap 
bertahan selama bulan Maret 2022. Dengan 
hal ini maka selama Bulan Maret 2022 maka 
secara umum fenomena IOD bersifat netral 
tidak berpengaruh pada munculnya awan-
awan yang dapat menyebabkan cuaca hujan di 
sebagian besar wilayah Pulau Jawa umumnya 

Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan Desember, 
Januari, dan Pebruari  (1974-2009)  (Sumber : BOM Australia)

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 06 
Maret hingga 12 Maret 2022  (Sumber : BOM Australia)
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dan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang dan sekitarnya.  Berdasarkan pola 
angin regional hingga periode akhir Bulan 
Februari  2022 dan diprakirakan selama Bulan 
Maret 2022 Bulan Maret 2022 di wilayah Pulau 
Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta Tangerang 
dan sekitarnya masih dipengaruhi oleh kondisi 
regional angin musim Baratan yang umumnya 
berlangsung selama periode Bulan Desember, 
Januari, dan Februari. Pada Bulan Maret ini 
diprakirakan pengaruh angin regional musim 
Baratan masih dirasakan pengaruhnya karena 
masih adanya system tekanan rendah (Low 

Pressure) yang tumbuh di selatan Perairan 
Benua Australia yang dapat memicu timbulnya 
gangguan Siklon Tropis sehingga menimbulkan 
sistem tarikan udara dalam skala yang luas. 

2.	 Fenomena global La Nina berdasarkan data 
NINO3.4 dari delapan Model Internasional NWP 
menandakan bahwa fenomena global La Nina 
secara umum probabilitas kejadiannya sedikit 
masih dirasakan pengaruhnya berdasarkan 
prosentase sebesar 34.3% selama bulan Maret 
dan diprakirakan akan terus menerus menurun 
pengaruhnya hingga menuju pada fase netral 
sebesar 100 % yang diprakirakan terjadi di 
bulan Juni mendatang.         

3.	 Fase fenomena MJO hingga tanggal 08 Maret 
2022 menunjukkan fase MJO berada pada fase 
lemah fase ke-1 di sekitar wilayah bagian Barat 
Afrika dan terletak di dalam garis lingkaran (MJO 
bersifat lemah). Prakiraan pergerakan fase MJO 
tersebut (berlawanan arah jarum jam) selama 
Bulan Maret 2022 menujukkan pergerakan fase 
MJO dapat bergerak melewati fase 2 kemudian 
fase 3 dan fase 4. Pada prakiraan fase ke-3 
dan fase ke -4 MJO yang dapat terjadi hingga 
akhir bulan Maret 2022, maka secara umum 
pengaruh fenomena MJO pada fase 3 dan fase 
4 diprakirakan masih dapat menyebabkan pada 

potensi adanya pertumbuhan awan-awan hujan 
di wilayah Pulau Jawa umumnya dan termasuk 
juga di sebagian besar wilayah Jabodetabek 
khususnya di wilayah Bandara Soekarno-Hatta 
dan sekitarnya.

4.	 Prakiraan anomali peningkatan suhu 
permukaan air laut selama bulan Maret 2022 
yang bernilai antara 0.8 °C sampai dengan 1.2 
°C yang terjadi di sekitar Perairan Samudra 
Indonesia bagian selatan Pulau Jawa dan 
bagian utara Pulau Jawa yaitu di Laut 
Jawa maka dapat berpotensi menghasilkan 
kumpulan uap air dalam jumlah yang cukup 
banyak di wilayah perairan di atas sehingga 
dapat berinteraksi dengan sirkulasi atmosfer 
seperti aktifitas pemanasan (konveksi) dan 
penjalaran massa udara (adveksi)  sehingga 
berpotensi menyebabkan adanya kumpulan 
awan konvektif penghasil hujan seperti awan 
Cumulus dan juga kumpulan awan vertikal yaitu 
awan Cumulonimbus penyebab cuaca buruk 
seperti hujan dengan intensitas deras yang 
dapat disertai kilat / petir dan angin kencang 
selama bulan Maret 2022. (edy m)
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ADIABATIC

P
ernahkah mendengar hal mengenai 
berita angin yang menghancurkan 
tanaman tembakau di wilayah 
Sumatera? Angin tersebut merusak 

tanaman tembakau di wilayah balik gunung atau 
bagian leeward; serta mengapa hanya terjadi 
diwilayah balik gunung saja, hal tersebut sangat 
berkaitan dengan densitas udara. Suatu massa 
udara dalam meteorologi diasumsikan sebagai 
parsel udara, suatu fragmen dari bagian volume 
udara kecil atau gelembung udara. Pada kolom 
atmosfer, udara terdiri dari komponen udara kering 
dan komponen udara basah, 99% penyusun 
atmosfer bumi dipenuhi dengan komponen molekul-
molekul Oksigen (02) dan Nitrogen (N2), dan kurang 
dari 1% didalamnya termasuk molekul-molekul 
uap air (H2O). Udara kering terdiri dari komposisi 
molekul-molekul Oksigen dan Nitrogen sedangkan 
udara basah campuran dari udara kering dan uap 
air. Berdasarkan hukum gas ideal yang di jelaskan 
oleh Amedeo Avogadro bahwa gas-gas yang 
memiliki volume yang sama pada temperatur dan 
tekanan yang sama memiliki jumlah partikel yang 
sama pula. Udara kering cenderung lebih berat 
densitas udaranya dibandingkan dengan udara 

basah karena berat molekul relatif komponen 
penyusun udara kering oksigen dan nitrogen pada 
volume dan jumlah partikel yang tetap lebih berat 
dibandingkan volume oksigen dan nitrogen beserta 
uap air pada volume dan jumlah partikel yang sama 
dengan udara kering. 

Pada periode tertentu wilayah perairan seperti di 
wilayah Indonesia menghangat memberikan suplai 
uap air ke atmosfer menjadikan udara kaya akan 
uap air. Pergerakan suatu massa udara dari suatu 
wilayah pada musim-musim tertentu bergerak 
menuju wilayah pegunungan membawa uap air 
bergerak secara adiabatik kering sampai pada 
level kondensasi atau lapisan lifting condensation 

level massa udara bergerak secara adiabatik jenuh 
membuat uap air berkondensasi penuh di wilayah 
wind ward menjadi awan kemudian pegerakan 
massa udara membawa udara kering melewati 
daerah balik gunung atau lee ward dengan 
momentum udara yang lebih besar akibat densitas 
massa udara yang lebih besar hingga merusak 
lahan ladang pertanian yang terletak di sekitar 
wilayah balik kaki pegunungan seperti angin yang 
merusak tanaman tembakau tersebut.
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Konsep di atas penulis analogikan juga dengan 
fenomena cooling evaporation yang terjadi di wilayah 
troposfer rendah dan menengah. Pembawaan sifat 
massa udara kering  dari wilayah Australia masih 
bergerak kuat menuju wilayah pembentukan awan 
di wilayah Indonesia di selatan khatulistiwa seperti 
pulau Jawa, dan Nusa Tenggara pada bulan-bulan 
transisi musim seperti bulan September, Oktober 
dan November memasuki atmosfer rendah dan 
menengah pada ketinggian terukur dari lapisan 
850 hPa hingga 500 hPa sebagai entrainment atau 

intrusi udara kering menguapkan air pada proses 
awan konvektif memasuki fase mature-dissipating 

stage mendinginkan massa udara atau downdraft 

udara di bawah lapisan freezing level atau lapisan 

melting layer menciptakan fenomena gusty atau 

angin kencang yang terjadi pada bulan-bulan 
transisi musim. Hal ini terjadi karena parsel udara 
yang lebih dingin akan dipaksa turun berakselerasi 
kebawah atau buoyancy negative karena 
densitasnya yang besar seperti pada konsep udara 
stabil lapse rate dry/moist adiabatic.

Apakah yang dimaksud dengan adiabatik, 
adiabatik merupakan suatu proses perubahan 
sistem tanpa ada perpindahan kalor yang masuk 
maupun keluar dari sistem, proses demikian yang 

terjadi kendati tidak ada pergerakan masuk atau 
pun keluar namun suhunya tidak tetap, mengapa 
dapat terjadi hal demikian. Contoh yang dapat 
diperlihatkan seperti pergerakan parsel udara 
dengan menggunakan analisis peta Me 62a Skew 
TLogP, dalam grafik diagram tersebut menunjukan 
semakin pertambahan ketinggian semakin 
berkurang tekanan dan semakin curam grafik 
adiabatik jenuh. 

Penjelasan secara bahasa awam bahwa di 
permukaan tersebar banyak molekul udara kering 
dan molekul udara basah, proses radiasi yang 
sampai ke permukaan bumi menghangatkan 
permukaan bumi kemudian menghangatkan 
lapisan tipis massa udara diatasnya melalui proses 
konduksi, panas yang telah diserap lapisan tipis 
diatas permukaan bumi diserap sebagai panas 
laten setelah memenuhi kriteria suhu konvektif 
pada saat itu, massa udara atau parsel udara akan 
bergerak keatas melalui proses konvektif. Saat 
parsel udara berada di lapisan tekanan lingkungan 
sekitar yang besar maka akan mengikuti tekanan 
lingkungan udara sekitar tersebut dan parsel 
berada dalam kondisi terkompresi, pada saat parsel 
udara bergerak secara konvektif menuju wilayah 
yang tekanan udaranya lingkungan sekitarnya 

Gambar  Peta Me 62a Skew TLogP 
Sumber : www.ux1.eiu.edu
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rendah maka parsel udara akan mengikuti tekanan 
rendah diwilayah tersebut dan parsel udara berada 
dalam kondisi terekspansi. Suhu parsel udara 
pada saat berada di wilayah tekanan udara tinggi 
akan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan 
saat parsel udara berada dalam lingkungan yang 
tekanan udaranya rendah, berbicara mengenai 
temperatur atau suhu udara maka berkaitan 
dengan energi kinetik atau energi internal yang 
dapat dianalogikan dengan aktifnya pergerakan 
molekul-molekul tunggal udara tersebut bergerak 
saling bertumbukan antara satu dengan yang 
lainnya seperti pada bola billyard. Pada udara yang 
terkompresi atau volume yang sempit, pergerakan 
tumbukan-tumbukan antara molekul tunggal terjadi 
sangat intensif dan cepat sedangkan pada volume 
udara yang terekspansi atau membesar, pergerakan 
tumbukan antara molekul-molekul tunggal terjadi 
sangat lambat. Seperti halnya antara dry ice (CO2 

beku) dan CO2, pada dry ice kondisinya volume 
secara keseluruhan diam statis atau tidak fleksible 
karena pergerakan antar molekul terbatas atau 
tidak terjadi tumbukan yang intensif saat suhunya 
rendah sedangkan pada CO2 yang kita hembuskan 
dari dalam hidung, pergerakan molekul fleksibel 
atau tumbukannya intensif pada suhu tubuh. 

Peta Me62a Skew T LogP yang digunakan 
untuk menganalisa termodinamika atmosfer masih 
digunakan dalam menganalisa cuaca, misalnya 

untuk mengetahui lapisan lifting condensation 

level (LCL), convective condensation level (CCL) 
dan mixing condensation level. Untuk menganalisa 
tinggi dasar awan lebih sering digunakan LCL 
karena lebih mendekati kondisi riil di lapangan. 
Hal itu dapat diketahui dengan memploting seluruh 
data pengamatan termodinamika radiosounding 
kedalam peta Me62a, dari suhu udara (bola kering) 
dan suhu titik embun permukaannya hingga 
ketinggian 100hPa. Pada suhu titik embun ditarik 
sejajar dengan mixing ratio keatas, sedangkan 
pada suhu titik embun ditarik keatas sejajar 
dengan garis lapse rate dry adiabatic, perpotongan 
kedua nilai tersebut disebut sebagai LCL. Untuk 
mengetahui ketinggian puncak awan ditarik sejajar 
dengan saturated adiabatic hingga memotong 
grafik suhu bola kering, disebut sebagai daerah 
level of free convection (LFC) dari perpotongan 
tersebut ditarik lagi sejajar dengan lapse rate 

saturated adiabatic hingga memotong kurva suhu 
bola kering lagi, maka ketinggian tersebut disebut 
sebagai Equilibrium level (EL) sering diasumsikan 
sebagai ketinggian puncak awan. Luasan daerah 
disebelah kanan kurva dari LFC hingga EL dapat 
dihitung sebagai daerah potensi pertumbuhan 
awan yang terukur sebagai Convective Available 

Potensial Energy (CAPE). Untuk lapse rate dry 

adiabatic bernilai 9.8°C/km dan lapse rate saturated 

adiabatik bernilai 6°C/km. (Soni)
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INSTRUMEN PENGUKURAN 

RADIASI MATAHARI

E
nergi sangat penting untuk seluruh 
aspek kelangsungan dan kesejahteraan 
hidup manusia, karena berkaitan 
dengan transportasi, infrastruktur 

industri, produktivitas pertanian, perawatan 
kesehatan, pendidikan, pariwisata, dll. Seiring 
dengan peningkatan populasi  penduduk di 
dunia, kebutuhan energi juga semakin meningkat. 
Selain itu, emisi dari sektor energi fosil seperti 
karbondioksida merupakan bagian terbesar dari 
emisi gas rumah kaca antropogenik global.

Permintaan akan sumber energi terbarukan 
meningkat secara signifikan dikarenakan 
kesadaran global terhadap perubahan iklim 
semakin meningkat.  Saat ini kenaikan suhu 
udara di Indonesia dinilai sudah membuat iklim 
di Indonesia tidak karuan dimana kenaikan suhu 
udara juga bisa mengakibatkan cuaca ekstrem 
dengan intensitas yang semakin meningkat, durasi 
yang semakin panjang dan frekuensinya semakin 
sering. Berdasarkan hal tersebut, produksi energi 
rendah karbon harus mulai mendominasi campuran 
energi fosil dan terbarukan. Salah satu sumber 
energi terbarukan adalah energi matahari. Selain 
energi nya, radiasi  matahari  juga merupakan  salah  
satu besaran  paling  penting  dalam  penelitian  

di bidang klimatologi,  karena  berperan  sebagai 
penggerak  dalam  sebagian  besar  proses dinamis  
di  atmosfer.

Studi  terkait  profil  radiasi  matahari  di  wilayah 
Indonesia  telah  dilakukan  dalam  beberapa 
kesempatan,   terutama   untuk   mendukung 
analisa  potensi  energi  surya  di  Indonesia. Potensi  
energi  matahari  biasanya  dihitung menggunakan   
persamaan   empiris   dengan masukan  parameter  
meteorologi  lain,  dimana parameter yang paling 
umum digunakan adalah lama  penyinaran  
matahari. Selain penyinaran matahari, pengukuran  
radiasi matahari juga dibutuhkan guna mendukung 
analisa potensi energi surya tersebut.

Untuk pengukuran radiasi matahari, umumnya 
BMKG menggunakan alat jenis actinometer. 

Actinometer adalah instrumen yang digunakan 
untuk mengukur daya panas radiasi.

Campbell Stokes

Alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar 
dengan satuan persen. Pengamatan dilakukan dari 
jam 8.00 s/d 16.00 LT ( selama 8 jam/True Solar 

Day ), sehingga penyinaraan matahari dikatakan 
100% bila matahari bersinar selama 8 jam sehari. 
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Cara Kerja Campbell Stokes

Lamanya penyinaran sinar matahari dicatat 
dengan jalan memusatkan sinar matahari melalui 
bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut 
tepat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat 
ini dan meninggalkan pada jejak pias.

 Dipergunakannya bola gelas dimaksudkan 
agar alat tersebut dapat dipergunakan untuk 
memfokuskan sinar matahari secara terus 
menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. 
Pias ditempatkan pada kerangka cekung yang 
konsentrik dengan bola gelas dan sinar yang 
difokuskan tepat mengenai pias. Jika matahari 
bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, 
maka akan diperoleh jejak pias terbakar yang tak 
terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-
putus, maka jejak di piaspun akan terputus-putus. 
Dengan menjumlahkan waktu dari bagian-bagian 
terbakar yang terputus-putus akan diperoleh 
lamanya penyinaran matahari (Budiarti,2008).         

Gambar Campbell Stoke

Pyranometer

Gambar Pyranometer

Salah satu jenis actinometer yang digunakan 
untuk mengukur iradiasi matahari pada bidang 
datar. Pyranometer memiliki sensor yang dapat 
mengukur kerapatan fluks radiasi matahari dalam 
satuan watt per meter persegi (W/m2).

Gambar Bagian Pyranometer

Cara Kerja Pyranometer

1. Sinar matahari/radiasi yang datang secara 
langsung maupun yang dipancarkan atmosfir 
(radiasi solar global) dan yang dihamburkan 
langit akan menembus outer dome.

2. Radiasi dengan panjang gelombang sampai 
dengan 3.0 microns akan diteruskan ke 
lempeng logam hitam dan putih.

3. Lempeng logam hitam akan mengabsorbsi 
panas radiasi sementara lempeng putih 
akan memantulkan radiasi sehingga terjadi 
perbedaan temperatur diantara kedua jenis 
lempeng logam ini.

4. Perbedaan temperatur dari kedua lempeng 
ini dihubungkan ke circuit thermojunctions 

yang mengubah besaran panas menjadi 
perbedaan tegangan potensial diantara 
kedua ujung lempeng.

[jihan]
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FGD: PENGGUNAAN DAN PENGOLAHAN 

DATA WIND PROFILER

S
elasa, 22 Februari 2022 diadakan Focus 

Group Discussion yang dilakukan 
secara virtual melalu zoom meeting. 
Peserta acara ini difokuskan untuk 

pegawai Stasiun Meteorologi Klas I I Gusti Ngurah 
Rai dan Stasiun Meteorologi Klas I Soekarno-Hatta 
dimana alat Wind Profiler telah terpasang. Selain itu, 
juga dihadiri oleh Kepala Stasiun Meteorologi Klas 
I Soekarno-Hatta Achadi Subarkah, koordinator 
Data dan Informasi Ngurahrai Bali Agus Yarcana, 
koordinator Data dan Informasi Soekarno-Hatta 
Wisnu Karya Sanjaya, perwakilan dari ahli 
pabrikan, serta perwakilan dari Bidang Manajemen 
Observasi Meteorologi Permukaan BMKG.

Acara ini dimoderatori oleh Pande Putu Hadi 
Wiguna dan dibuka dengan sambutan dari 
koordinator Data dan Informasi I Ngurah Rai 
Bali Agus Yarcana. Tujuan dari acara ini untuk 
lebih memahami penggunaan alat Wind Profiler 
dalam penerbitan Wind Shear Warning serta cara 
pengolahan data dari alat tersebut. Alat Wind 

Profiler dipasang di Soekarno-Hatta pada bulan 
November 2021, sementara di Ngurah Rai alat 
ini telah terpasang sejak tahun 2018. Sharing 

knowledge ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan para pegawai khususnya forecaster 

Soekarno-Hatta dalam pemanfaatan alat Wind 

Profiler.

Pemasangan Wind Profiler di Bandara I Gusti 
Ngurah Rai diletakan dekat RWY 27. Pengambilan 
data wind profiler menggunakan aplikasi SRUN 

dengan mengikuti beberapa langkah pengunduhan. 
Penelitian mengenai pemanfaatan data Wind 

Profiler untuk mendeteksi Wind Shear masih 
dalam tahap pengolahan data yang dilakukan oleh 
Elok Suci Wulandri. Kendala dalam penggunaan 
alat ini di minimalisir dengan cara berdiskusi 
dengan ahli dari pabrikan dan sharing knowledge 

dengan sesama forecaster. Sementara di Bandara 
Soekarno-Hatta alat ini di pasang dekat RWY 25L 

dan pengolahan datanya sudah menggunakan 
aplikasi AWAIRE. Namun, karena baru terpasang 
forecaster belum bisa maksimal dalam penggunaan 
alat ini. Penerbitan Wind Shear Warning masih 
menggunakan alat LLWAS.

Dari sesi diskusi dihasilkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. Adanya aplikasi baru 
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Gambar Aplikasi AWAIRE

untuk pengolahan data yaitu Awaire memiliki 

beberapa kekurangan. Untuk satuan yang 
digunakan pada aplikasi Awaire menggunakan feet 

sementara untuk penyebaran informasi ke publik 
menggunakan meter sehingga perlu dikonversi 
terlebih dahulu. Selain itu data sering tertunda dan 
tidak muncul notifikasi bunyi saat muncul peringatan 
sehingga belum maksimal saat digunakan dalam 
penerbitan Wind Shear Warning. Kedua aplikasi 
ini (Awaire dan Srun) memiliki korelasi yang kuat. 
Wind Profiler tidak dapat menghasilkan data yang 
optimal saat terdapat banyak awan, sehingga 
cukup sulit untuk menentukan durasi Wind Shear 

Warning secara akurat. Sedangkan  citra satelit 
ataupun radar juga  tidak dapat digunakan karena 
keduanya menggunakan data pergerakan awan, 

sehingga solusinya menggunakan prakiraan angin 
dari beberapa model. Jika prakiraan kecepatan 
anginnya kencang dan lama, maka durasi warning 

bisa dibuat lebih lama. Selain itu dengan melihat 
catatan klimatologinya dapat membantu dalam 
menentukan durasi warning. Di Ngurah Rai Wind 

Shear Warning diterbitkan dengan durasi 30 – 60 
menit. Sementara di Soekarno-Hatta diterbitkan 
dengan durasi 20-60 menit, jika dalam 10 menit 
tidak ada peringatan lagi dari LLWAS maka wind 
shear warning akan dibatalkan. Untuk kedepannya 
perlu diadakan kembali acara sharing knowledge 
seperti ini agar para pegawai khususnya forecaster 

dapat terus meningkatkan kemampuan dalam 
penggunaan alat Wind Profiler. [ainy]
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ABSTRAK

Frekuensi kejadian puting beliung di Indonesia cenderung meningkat. Data geospasial Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian puting beliung tahun 2015 periode Januari hingga 

Juni dengan kejadian sebanyak 72 kasus yang menyebabkan dua korban meninggal dunia, sepuluh 

korban luka, 485 orang mengungsi, dan 1285 bangunan rusak. Berdasarkan dampak kerusakan dan 

durasi kejadian puting beliung yang singkat, perlu dilakukan upaya peringatan dini melalui pengindraan 

jauh menggunakan radar cuaca Doppler. Pengindraan jauh dilakukan dengan mengidentifikasi pola hook 
echo sebagai karakterisitik puting beliung, profil angin horizontal dan vertikal, dan kekuatan turbulensi. 
Hasil pengindraan jauh menunjukkan pola hook echo sangat sulit untuk diidentifikasi, profil angin horizontal 
dengan pola rotasi kuat terlihat melalui produk CAPPI(V) dan HWIND(V) ketinggian 0,5 – 1 km, dan 

turbulensi kuat melalui produk CAPPI(W) dengan rentang 1,85 – 3,0 m/s. Hasil pengindraan jauh tersebut 

representatif dengan sifat-sifat fisis puting beliung. Melalui hasil pengamatan tersebut, peringatan dini 
dapat segera didiseminasikan kepada masyarakat dan lembaga terkait guna menghindari kerusakan 

akibat puting beliung.

Kata Kunci : puting beliung, pengindraan jauh, radar cuaca, radial velocity, reflectivity, spectral width 

1. PENDAHULUAN

Kejadian puting beliung dapat menyebabkan 
dampak kerusakan yang sangat signifikan terhadap 
lingkungan mulai dari runtuhnya bangunan hingga 
korban meninggal dunia. Dalam Peraturan Kepala 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika No. 
KEP.009 tahun 2010 disebutkan bahwa puting 
beliung adalah angin kencang yang berputar keluar 
dari awan Cumulonimbus (Cb) dengan kecepatan 
lebih dari 34,8 knots atau 64,6 km/jam dan terjadi 
dalam waktu yang singkat. Pengertian dari referensi 
lain menyebutkan bahwa puting beliung adalah 
angin yang berputar membentuk arah pusaran di 
bawah awan konvektif tingkat muda dikarenakan 
adanya pusaran/pilin udara yang teregang naik oleh 
gerak vertikal (updraft) di bawah awan tersebut [1]. 
Kajian meteorologi kejadian puting beliung dapat 
dikaitkan dengan kejadian tornado yang sering 
terjadi di benua Amerika dengan perbedaan skala 
spasial yang lebih kecil dan skala temporal yang 
lebih singkat [2]. Instrumentasi meteorologi BMKG 
dengan resolusi spasial dan temporal tinggi yang 

dapat mendeteksi kejadian puting beliung adalah 
radar cuaca Doppler. 

Terdapat dua klasifikasi sel badai penyebab 
tornado, yaitu supercell storm dan non-supercell 

storm. Penelitian Pryzbylinski tahun 1995 
menyebutkan bahwa non-supercell tornado 

berkaitan dengan pola Tornado Vortex Signature 

(TVS) melalui produk radial velocity dan pola 
bentukan awan yang berkembang dari evolusi 
bow echo menjadi hook echo [3]. Sedangkan pola 
citra radar yang paling sering muncul pada sistem 
supercell storm adalah pola hook echo melalui 

produk reflectivity dan pola mesocyclone pada 
produk radial velocity [4, 5]. Hook echo merupakan 
pola awan yang terdeteksi oleh radar cuaca dengan 
nilai reflektivitas yang sangat tinggi dan bentukan 
pola yang menyerupai kail [6]. Sedangkan pola 
bow echo merupakan pola gugusan awan 
Cumulonimbus yang memanjang dan sedikit 
melengkung seperti busur [7]. Area rotating head/

comma head dan tepi depan (leading edge) 

menjadi area yang paling berpotensi terjadinya 
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 non-supercell maupun suppercell tornado [8]. Profil 
rotasi angin yang diakibatkan oleh puting beliung 
berkaitan degan tingkat turbulensi pada pusat 
pusaran maupun lokasi di sekitarnya. Deteksi 
intensitas turbulensi pada kejadian puting beliung 
dapat dilakukan melalui analisis produk dengan 
momen spectral width [9]. Namun terdapat limitasi 
dimana nilai spectral width pada radar cuaca 
Doppler kurang representatif untuk memperkirakan 
tingkat turbulensi pada target radar lebih jauh dari 
200 km [10, 11, 12].

Beberapa pengindraan jauh dan identifikasi 
kejadian puting beliung di Indonesia telah dilakukan 
menggunakan jaringan radar cuaca BMKG dengan 
mengadopsi teknik analisis supercell tornado. 

Kasus puting beliung di Sidrap 24 Februari 2012 
menunjukkan pola hook echo terdeteksi pada 
citra radar dengan nilai reflektivitas maksimum 
mencapai 53 dBZ [13]. Kasus puting beliung 
Sidoarjo tanggal 26 Desember 2012 dan Pangkal 
Pinang 2011 juga menunjukkan adanya pola hook 

echo [14, 16]. Hasil analisis kasus puting beliung 
Pankep 12 Januari 2013 memberikan informasi 
pola mesocyclone terdeteksi melalui produk CAPPI 
(V) pada ketinggian 0.5 km dan 1 km [15]. Analisis 
yang dilakukan oleh Pusat Bidang Pengelolaan 
Citra Radar BMKG pada kejadian puting beliung 
di Kuta, Denpasar tanggal 17 Maret 2012 
menunjukkan pola bow echo pada citra radar yang 
identik dengan  non-supercell tornado. Sedangkan 
pada hasil penelitian oleh Redha tahun 2014 di 
Sumatera Selatan dengan mengambil enam studi 
kasus, tidak semua menunjukkan pola hook echo 

maupun bow echo, hanya empat kejadian yang 
menunjukkan pola hook echo [2]. 

Metode deteksi puting beliung dengan 
mengadopsi teknik pendeteksian supercell tornado 

pada beberapa hasil analisa tersebut menunjukkan 
karakterisitik pola awan yang terdeteksi pada radar, 
nilai reflektivitas, dan pola angin saat kejadian puting 
beliung di Indonesia berbeda dengan karakterisitik 
kejadian tornado di Amerika. Perbedaan 
karakterisitik tersebut menjadi penting untuk diteliti 
mengingat BMKG mempunyai tugas pokok sebagai 
pusat informasi dan peringatan dini kejadian cuaca 
ekstrem termasuk puting beliung. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menguji kemampuan jaringan 
radar cuaca BMKG untuk melakukan pengindraan 
jauh terhadap kejadian puting beliung di Indonesia 
dan kemudian menganalisis karakterisitik melalui 
produk-produk dengan momen reflectivity, radial 
velocity, dan spectral width. 

Karakterisitik yang diperoleh diharapkan mampu 
dijadikan parameter pengambilan keputusan 
pembuatan peringatan dini kejadian puting beliung 
di Indonesia, yang kemudian dapat didiseminasikan 
kepada masyarakat dan instansi terkait.

2. DATA DAN METODE

2.1 Data

Lokasi penelitian diambil dari data geospasial 
kejadian puting beliung BNPB yang dapat 
diakses melalui http://geospasial.bnpb.go.id/

p a n t a u a n b e n c a n a / d a t a / d a t a t o p a n . p h p . . 
Berdasarkan ketersediaan data yang dimiliki 
penulis, maka ditentukan tujuh kejadian puting 
beliung sebagai studi kasus pada tiga provinsi yaitu 
Lampung, Bali, dan Jawa Timur. Detail lokasi dan 
waktu kejadian terdapat pada Tabel 1.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data volumetrik radar cuaca Doppler C-Band 
Stasiun Meterologi Juanda Surabaya (Radar 
Gematronik), Stasiun Meterologi Raden Inten 
Bandar Lampung (Radar EEC), serta Balai Basar 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III 
Denpasar (Radar EEC). Momen yang digunakan 
adalah reflectivity, radial velocity, dan spectral width 

dengan resolusi waktu 10 menit. 
Tabel 1. Detail lokasi dan waktu kejadian puting beliung (sumber : 
BNPB)

No Lokasi Waktu

1
Pringsewu; Lampung 
(5.354°LS 105.041°BT) 2014-01-06 

(14:00 LT)

2 Labuhan Ratu;Lampung 
(5.134°LS 105.665°BT)

2014-01-06
(16:30 LT)

3 Pekon Fajar; Lampung 
(5.330°LS 104.886°BT)

2014-01-08
(17:00 LT)

4 Bangli; Bali 
(8.2653°LS 114.9604°BT)

2015-03-10
(17.00 LT)

5 Pasuruan; Jawa Timur
 (7.644°LS 112.903°BT)

2013-11-26 
(15.00 LT)

6 Sidoarjo; Jawa Timur 
(7.351°LS 112.769°BT)

2014-03-09
(16:00 LT)

7 Gresik; Jawa Timur 
(112.713°LS 7.229°BT)

2014-02-
20(17.00 LT)
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2.2 Metodologi

Metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif, yaitu membahas suatu permasalahan 
dengan meneliti, mengolah data, menganalisis, 
dan menginterpretasikan citra radar cuaca untuk 
menunjang pembahasan lebih lanjut mengenai 
kejadian puting beliung yang terjadi di Indonesia.

Adapun metodologi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah:

1. Pengolahan data volumetrik radar cuaca 
Doppler polarisasi tunggal Stasiun 
Meteorologi Raden Inten Bandar Lampung 
dan Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar 
menggunakan aplikasi Edge 5.0 dan data 
volumetrik radar cuaca Doppler polarisasi 
tunggal Stasiun Meteorologi Juanda 
Surabaya menggunakan aplikasi RainRCC 
versi 5.29.5 hingga menghasilkan produk-
produk dengan momen reflectivity (Z), radial 

velocity (V), dan spectral width (W).

2. Analisis kuantitatif dan kualitatif pada 
masing-masing puting beliung dilakukan 
dengan menggunakan beberapa produk, 
yaitu produk CMAX (Z) untuk analisis nilai 
reflektivitas maksimum serta pola awan, 
produk CAPPI (Z, V, W) ketinggian 0,5 km 
dan/atau 1 km untuk analisis profil angin 
horizontal,  eksitensi rotasi, dan tingkat 
turbulensi pada awan, produk VVP (V) 
untuk analisis profil vertikal angin dan nilai 
divergensinya, produk CAPPI (VSHEAR, 
HSHEAR) dalam Radar EEC maupun 
HSHEAR/HSHEAR (V) dalam Radar 
Gematronik untuk analisis besar geser angin 
(shear) secara horizontal dan vertikal. 

3. Pengkarakterisitikan nilai kuantitatif dan 
kualitatif hasil analisis pada masing-masing 
studi kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Puting Beliung Kabupaten Pringsewu 6  

Januari 2014

Puting beliung terjadi di Desa Tegal dan Desa 
Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo pada titik 
kordinat 5,354°LS 105,041°BT dengan kerusakan 
14 unit rumah rusak ringan di Desa Tulung Agung 
dan 6 unit rumah rusak ringan di Desa Tegal. Hasil 
pengolahan data pukul 07.00 UTC terdapat pada 
Gambar 1. 

Analisis produk CAPPI (V) 0,5 km dan 1 km 
menunjukkan adanya rotasi dengan dua echo radial 

velocity yang berlawanan arah dan dipisahkan oleh 
zero isodop. Nilai maksimum outbond adalah 10,6 
knots dan maksimum inbound 10,2 knots. Rotasi 
di lapisan bawah ini menjadi awal indikasi kejadian 
puting beliung. Produk CAPPI (W) pada ketinggian 
1 km di lokasi kejadian mempunyai nilai maksimum 
3,0 m/s dan pada ketinggian 0,5 km bernilai 2,0 
m/s. Berdasarkan klasifikasi nilai spectral width 

fenomena tertentu pada penelitian Fang tahun 
2001, nilai tersebut masuk dalam dalam kategori 
multi-cell severe storm dengan nilai turbulensi yang 
sangat kuat.

Hasil klasifikasi tersebut terverifikasi dengan 
produk CMAX (Z) yang menunjukkan adanya awan 
badai multi sel dengan nilai reflektivitas maksimum 
58 dBZ. Namun pola bow echo maupun hook 

echo tidak teramati pada radar. Ketinggian dasar 
awan tercatat 0,3 km dan tinggi puncak awan 
tercatat 9,9 km. CAPPI (VSHEAR) 1 km pada 
lokasi 5,2675°LS 105.0359°BT menunjukkan nilai 
shear vertikal sebesar 79,2 knots/nmi (21,38 ms-1/
km) dan di dekat lokasi tersebut pada koordinat 
5,2665°LS 105,0365°BT terdapat nilai yang 
berlawan sebesar -32,4 knots/nmi (8,7 ms-1/km). 
Nilai positif menunjukkan shear vertikal untuk arus 
updraft dan nilai negatif menunjukkan geser angin 
vertikal untuk arus downdraft. Dua arus angin yang 
berlawanan arah pada tempat yang berdekatan 
ini menunjukkan ketidakstabilan arus udara akibat 
adanya rotasi dan turbulensi kuat. 

CAPPI (V) 1 KM CAPPI (W) 1 KM

CAPPI (V) 0,5 KM CAPPI (W) 0,5 KM

CAPPI (Z) 1 KM CMAX (Z)
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CAPPI (VSHEAR) 
1 KM

CAPPI (HSHEAR) 
1 KM

Gambar 1. Produk Radar Cuaca Lampung tanggal 6 Januari 2014 
Pukul 07.00 UTC

Nilai geser angin horizontal maksimum pada 
ketinggian 1 km melalui produk CAPPI (HSHEAR) 
bernilai maksimum 79,2 knots/nmi (21,38 ms-1/
km) di lokasi 5,2540°LS 105,0280°BT. Geser angin 
horizontal yang kuat menunjukkan ketidakstabilan 
profil angin horizontal dan akan berpengaruh pada 
masa hidup sel badai. Produk VVP menunjukkan 
dominasi downdraft pada lapisan di bawah 2 km 
dengan nilai sebesar 29 m/s. Divergensi pada 
lapisan 1 km bernilai -1,170 x 10-4 s-1, dimana nilai 
negatif menunjukkan adanya konvergensi pada 
lapisan tersebut. Produk Stormtrack dan SSA 
menunjukkan inti sel awan berada pada ketinggian 
0,48 km dengan nilai reflektivitas maksimum 47,5 
dBZ.

3.2 Puting Beliung Kabupaten Lampung 

Timur 6 Januari 2014

Puting beliung terjadi di Desa Rajabasa Lama 
Kecamatan Labuhan pada koordinat 5,134°LS 
105,665°BT dengan kerusakan dua unit rumah 
rusak berat dan lima unit rumah rusak ringan. Hasil 
pengolahan data pukul 09.30 UTC terdapat pada 
Gambar 2.

Rotasi angin terdeteksi melalui produk CAPPI 
(V) 1 km dengan nilai maksimum outbond 

12,8 knots dan maksimum inbound 8,6 knots. 
Turbulensi kuat ditunjukkan dengan nilai spectral 

width melalui produk CAPPI (W) 1 km dengan 
nilai 2,7 m/s. Kategori multicell-storm berdasarkan 
penelitian Fang tahun 2001 pada nilai spectral 

width diverifikasi melalui produk CMAX(Z) yang 
menunjukkan pumpunan awan multi sel yang 
membetuk pola bow echo dengan nilai reflektivitas 
maksimum 58 dBZ. Dasar awan terdeteksi pada 
ketinggian 0,9 km dan puncak awan tercatat pada 
ketinggian 16,2 km.

Geser angin vertikal melalui produk CAPPI 
(VSHEAR) 1 km tidak terlalu signifikan dengan nilai 
13,5 ms-1/km pada lokasi 4,9225°LS 105,7270°BT 

dan nilai geser angin vertikal di sekitar titik tersebut 
cenderung seragam tanpa ada nilai negatif. Geser 
angin horizontal skala kuat terdeteksi melalui 
produk CAPPI (HSHEAR) ketinggian 1 km sebesar 
55 ms-1/km. Produk VPP memverifikasi adanya 
rotasi melalui profil angin di lapian 1 – 2 km dengan 
perubahan arah yang sangat signifikan. Lapisan 
permukaan hingga 1 km didominasi oleh arus 
downdraft dengan nilai maksimal 40 m/s dan pada 
ketinggian 1 – 3 km nilai downdraft maskimum 

tercatat 78 m/s. Nilai vertical shear yang kuat 
juga terverifikasi melalui produk VVP. Divergensi 
di lapisan permukaan menunjukkan nilai -0,134 
x 10-4 s-1 (konvergen) dan di lapisan 0,2 km 
menunjukkan nilai positif 0,468 x 10-4 s-1 (divergen). 
Nilai divergensi yang berlawan pada lapisan yang 
berdekatan menunjukkan adanya rotasi pada 
lapisan tersebut. Nilai divergensi pada lapisan 1,5 
– 2 km juga menunjukkan nilai berlawanan dengan 
angka -2,624 x 10-4 s-1 (konvergen) pada lapisan 2 
km 0,190 x 10-4 s-1 (divergen) pada lapisan 1,5 km. 

CAPPI (V) 1 KM CAPPI (W) 1 KM

CMAX (Z) EBASE

CAPPI (VSHEAR) 1KM CAPPI (HSHEAR) 1 KM

Gambar 2. Produk Radar Cuaca Lampung tanggal 6 Januari 2014 
Pukul 09.30 UTC

       3.3 Puting Beliung Kabupaten Pringsewu 8  

        Januari 2014

Puting beliung terjadi di Desa Pekon Fajar Baru 
Kec. Pagelaran pada lokasi 5,330°LS 104,886°BT 
dengan kerusakan lima rumah rusak ringan, satu 
sekolah rusak, dan 700 batang karet siap produksi 
roboh. Hasil pengolahan data volumetrik pada saat 
kejadian pukul 09.00 UTC terlampir pada Gambar 
3.
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Hasil pengamatan radar cuaca tidak menunjukkan 
eksistensi awan konvektif maupun awan stratiform 
pada lokasi dan waktu yang ditetapkan BNPB. 
Setelah dilakukan peninjauan ulang, pada 
pukul 09.00 UTC radar cuaca mendeteksi echo 

reflektivitas melalui produk CMAX (Z) dengan pola 
bow echo dan berevolusi menjadi comma echo 

pada salah satu ujung pumpunan awan dengan 
nilai Z maksimum mencapai 60 dBZ. Profil angin 
horizontal pada jam tersebut menunjukkan adanya 
rotasi cyclonic echo radial velocity melalui produk 
CAPPI (V) 1 km. Nilai maksimum outbond mencapai 
13 knots dan nilai maksimum inbound mencapai 
12,6 knots. Rotasi angin di lapisan bawah juga 
ditunjukkan pada produk CAPPI (V) 0,5 km dengan 
nilai maksimum outbond 13,2 knots dan maksimum 
inbound 13,2 knots. 

CAPPI (V) 0,5 KM CAPPI (W) 0,5 KM

CAPPI (Z) 1 KM CMAX (Z)

CAPPI (VSHEAR) 
1 KM

CAPPI (HSHEAR) 
0,5 KM

Gambar 3. Produk Radar Cuaca Lampung tanggal 8 Januari 2014 
Pukul 09.00 UTC

Labilitas kuat yang diakibatkan oleh adanya 
rotasi tersebut menyebabkan turbulensi dengan 
skala kuat yang terdeteksi melalui produk CAPPI 
(W) 1 km yang bernilai 2,5 m/s. Geser angin 
horizontal yang yang terdeteksi mencapai 96,5 m/s 
/km pada lokasi 5,3365°LS 105,0632°BT melalui 
produk CAPPI (HSEHAR) 0,5 km. Geser angin 
horizontal tersebut menunjukkan adanya fluktuasi 
arah dan kecepatan yang sangat signifikan pada 
lapisan tersebut dan memperkuat hasil analisis 
adanya rotasi. Sedangkan nilai geser angin vertikal 
mempunyai dua arah yang berlawanan yaitu -51 
ms-1/km pada koordinat 5,3427°LS 105,055°BT dan 

31 ms-1/km pada koordinat 5,3381°LS 10,0565°BT. 

Geser angin vertikal yang berlawanan arah 
tersebut akan memperkuat sistem konvektif awan 
dan kekuatan turbulensi. Deskripsi angin horizontal 
pada produk VVP menunjukkan adanya perubahan 
arah yang signifikan antar lapisan yang berdekatan 
hingga ketinggian 2 km. 

Deskripsi profil angin vertikal pada produk 
VVP memperkuat hasil analisis produk CAPPI 
(VSHEAR) yang menunjukkan geser angin vertikal 
yang kuat. Lapisan permukaan hingga lapisan 
1,2 km didominasi oleh arus updraft dengan 
nilai maksumum 21 m/s. Pada ketinggian 2 km 
terdeteksi downdraft dengan nilai 29 m/s. Arus 
updraft kembali mendominasi dari lapisan 2 – 3 
km. Divergensi pada lapisan 1 km bernilai -1,429 
x 10-4 s-1 (konvergen) dan di lapisan permukaan 
0,089 x 10-4 s-1 (divergen). Terjadinya divergen 
dan konvergen pada lapisan yang berdekatan ini 
memperkuat hasil produk CAPPI (HSHEAR) yang 
menunjukkan geser angin horizontal yang kuat. 
Struktur awan badai memiliki ketinggian dasar 0,3 
km dan tinggi puncak awan 8,9 km. 

3.4 Puting Beliung Gianyar Bali 10 Maret   

2015

Puting beliung yang terjadi di Bali tanggal 10 
Maret 2015 didasarkan melalui pantauan observasi 
Stasiun Meteorologi Ngurah Rai dan Balai Besar 
MKG Wilayah III. Hasil pengolahan data volumetrik 
pada kejadian puting beliung di Gianyar dan Bangli 
terlampir pada Gambar 4.

Profil angin horizontal mendeteksi adanya dua 
echo yang berlawanan arah dan dipisahkan oleh 
zero isodop melalui produk CAPPI (V) 1 km dengan 
nilai maksimum outbond 20,8 knots dan maksimum 
inbound 18,6 knots. Turbulensi kuat terdeteksi 
melalui produk CAPPI (W) 0,5 km dengan nilai 2,7 
m/s yang termasuk kategori isolated severe storm. 
Turbulensi tersebut diperkuat dengan adanya geser 
angin horizontal dan vertikal degan intensitas yang 
tinggi.

CAPPI (V) 1 KM
 

CAPPI (W) 1 KM
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CAPPI (Z) 1 KM
 

CMAX (Z) 

EBASE ETOP

 

CAPPI (VSHEAR) 
1 KM

 

CAPPI (HSHEAR)    
1 KM

Gambar 4. Produk Radar Cuaca Bali tanggal 10 Maret 2015 Pukul 
10.00 UTC

Produk CAPPI (HSHEAR) 1 km mendeteksi 
geser angin horizontal sebesar 178,2 knots/
nmi (48,11 ms-1/km) pada koordinat 8,3088°LS 
114,994°BT dan CAPPI (VSHEAR) 1 km mendeteksi 
geser angin vertikal sebesar 106,2 knots/nmi 
(28,671 ms-1/km). Produk VVP menunjukkan hal 
serupa dimana angin horizontal berubah arah 
dengan signifikan pada lapisan yang berdekatan. 
Pada lapisan permukaan hingga 1 km terdeteksi 
tiga kali perubahan arah, yaitu angin dari arah 
229° dengan kecepatan 18,2 m/s, lapisan 0,5 km 
dari arah 290° dengan kecepatan 7,2 m/s, dan 
lapisan 1 km dari arah 358° dengan kecepatan 
16,3 m/s. Fluktuasi arah angin pada lapisan yang 
berdekatan ini menunjukkan adanya rotasi sesuai 
hasil pengamatan produk CAPPI `(V) 1 km. 

Deskripsi angin horizontal pada ketinggian 2 – 
3 km menunjukkan dominasi updraft dengan nilai 
maksimum 128 m/s di ketinggian 2 km, dan dominasi 
downdraft pada ketinggian di bawah 2 km hingga 
permukaan dengan nilai maksimum downdraft 

mencapai 425 m/s. Divergensi pada lapisan 1 km 
bernilai 2,644 x 10-4 s-1 (divergen) dan di lapisan 0,5 
km bernilai -0,337 x 10-4 s-1 (konvergen). Dua nilai 
divergensi yang berlawanan ini memperkuat hasil 
analisis eksistensi rotasi pada produk CAPPI(V) 1 
km. 

Struktur sel awan badai dideskripsikan dengan 
ketinggian dasar awan 0,7 km pada produk EBASE 

dan tinggi puncak awan 10,7 km pada produk 
ETOPS. Nilai reflektivitas maksimum pada produk 
CMAX (Z) bernilai 53 dBZ. Pola bow echo maupun 

hook echo tidak terdeteksi pada produk reflektivitas. 
Produk Stormtrack dan SSA mendesripsikan inti 
sel badai terletak pada ketinggian 0,66 km dengan 
reflektivitas 46,5 dBZ.

3.5. Puting Beliung Kabupaten Pasuruan 26 

November 2013

Puting beliung terjadi di Desa Gersian Desa 
Ngayunan Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 
Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7,644°LS 
112,903°BT. Hasil pengolahan data volumetrik 
pada kasus ini terdapat di Gambar 5.

Rotasi terdeteksi melalui produk CAPPI (V) 
0,5 km pada pola mesocyclone dengan outbound 

masksimum 6,52 m/s dan inbound maksimum 7,37 
m/s. Produk HWIND menunjukkan hal serupa yaitu 
pola rotasi pada ketinggian 0,5 km dan 1 km. Analisa 
produk CAPPI (W) pada ketinggian 1 km dan 0,5 
km menunjukkan terjadinya turbulensi dan golakan 
skala kuat dengan nilai spectral width mencapai 
2,08 m/s dan 2,24 m/s untuk tiap ketinggian.

Geser angin horizontal dideteksi melalui produk 
HSHEAR (V) ketinggian 0,5 km dan bernilai 
14,12 ms-1/km. Sedangkan geser angin vertikal 
terdeteksi melalui produk VSHEAR (V) pada 
ketinggian 0,5 hingga 5 km dengan nilai 3,45 
ms-1/km pada lokasi 7,625°LS dan 112,866°BT. 
Divergensi di lapisan atas menunjukkan adanya 
arus updraft dan konvergemsi di lapisan bawah 
menunjukkan adanya arus downdraft. Pada produk 
SWI, ketinggian konvergensi lapisan bawah terjadi 
pada ketinggian 0,63 – 1,64 km dengan nilai rata-
rata perbedaan kecepatan 12,82 m/s sedangkan 
divergensi lapisan atas berada pada ketinggian 
9,79 – 11,91 km dengan nilai rata-rata perbedaan 
kecepatan 12,4 m/s. Deskripsi sel badai melalui 
produk SWI menunjukkan ukuran awan badai 
dengan nilai volume awan 3.261 km3, tinggi dasar 
awan 0,23 km,  tinggi puncak awan 13,86 km, dan 
nilai reflektivitas maksimal 58 dBZ pada ketinggian 
0,68 km. Produk SWI menunjukkan eksistensi 
isolated severe storm yang diverifikasi melalui 
klasifikasi nilai spectral width Fang tahun 2001. 
Echo reflektivitas berpola hook maupun bow tidak 
terdeteksi pada produk CMAX (Z).
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CAPPI (V) 0,5 km CAPPI (W) 0,5 km

CAPPI (Z) 1 km CMAX (Z)

HSHEAR (V) 0,5 km VSHEAR (V) 0,5 km

SWI (Storm) SWI (Vergence)

Gambar 5. Produk Radar Cuaca Surabaya tanggal 23 November 2013 
Pukul 08.00 UTC

3.6. Puting Beliung Kabupaten Sidoarjo 9 

Maret 2014

Puting beliung terjadi di Kelurahan Ketekan 
Kecamatan Taman dan Desa Bungurase Kecamatan 
Waru pada koordinat 7,351°LS 112,769°BT dengan 
kerusakan 19 rumah di Kecamatan Waru serta 185 
rumah di Kecamatan Taman. Hasil pengolahan 
data volumetrik pada kasus ini terdapat di Gambar 
6. 

CAPPI (V) 1 km CAPPI (W) 1 km

CAPPI (Z) 1 km CMAX (Z)

SWI (Storm Core) SWI (Storm)

HSHEAR (V) 0,5 km VSHEAR (V) 0,5 km

Gambar 6. Produk Radar Cuaca Surabaya tanggal 9 Maret 2014 
Pukul 09.00 UTC

Analisis produk CAPPI (V) ketinggian 1 km 
mendeteksi terjadinya pola low level damaging 

winds dan rotasi pada dua echo radial velocity 

yang berlawanan arah dengan maksimum inbound 

-3,2 m/s dan maksimum outbound 4,76 m/s 
serta nilai maksimum outbond pada ketinggian 
0,5 km sebesar 5,54 m/s. Rotasi juga terdeteksi 
pada melalui produk HWIND (V) 0,5 km dengan 
kecepatan 5 – 10 knots. Turbulensi kuat yang 
berkaitan dengan adanya rotasi ditunjukkan dengan 
nilai spectral width melalui produk CAPPI (W) 0,5 
dan 1 km dengan nilai maksimum 2,05 m/s dan 
1,85 m/s. Nilai geser angin horizontal maksimum 
pada ketinggian 0,5 km melalui produk HSHEAR 
(V) bernilai maksimum 11,61 ms-1/km pada lokasi 
7,306°LS dan 112,488°BT, dan nilai geser angin 
vertikal pada ketinggian 0,5 – 5 km bernilai 1,71 ms-1/
km melalui produk VSHEAR (V) terdeteksi pada 
koordinat 7,501°LS dan 112,727°BT. Divergensi 
di lapisan atas yang terdeteksi melalui produk 
SWI menunjukkan adanya arus updraft di lapisan 
bawah. Ketinggian lapisan divergensi tercatat 
pada 11,66 – 13,22 km dengan nilai rata-rata 
perbedaan kecepatan 11,2 m/s. Struktur sel badai 
dideskripsikan melalui produk SWI dengan tinggi 
dasar awan yang sangat rendah mencapai 0,08 
km dan puncak awan mencapai 13,99 km. Produk 
CMAX(Z) tidak mengidientifikasi adanya pola bow 

echo maupun hook echo. Awan yang terdeteksi 
berupa multicell storm dengan reflektivitas 61,5 
dBZ.

3.7 Puting Beliung Kabupaten Gresik 

20 Februari 2014

Puting beliung terjadi di Desa Dooro Kecamatan 
Cerme pada koordinat 112,713°LS 7,229°BT dengan 
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kerusakan 41 rumah rusak ringan dan 7 rumah 
rusak berat. Hasil pengolahan data volumetrik 
pada kasus ini terdapat di Gambar 7.

Analisis produk CAPPI(V) 0,5 km mendeteksi 
pola rotasi siklonik pada echo radial velocity 

dengan nilai maksimum inbound -5,02 m/s dan 
maksimum outbound 6,06 m/s. Rotasi tersebut 
terjadi pada ketinggian 570 m melalui cross section 

produk CAPPI (V) 1 km dengan outbond 7,95 
m/s dan inbound -7,69 m/s. Verifikasi rotasi angin 
ditunjukkan melalui pola siklonik pada produk 
HWIND ketinggian 0,5 km. Analisis produk CAPPI 
(W) pada ketinggian 0,5 km menunjukkan terjadi 
golakan kuat akibat rotasi dengan nilai spectral 

width mencapai 2,05 m/s pada lokasi 7,263°LS dan 
112,698°BT. 

Volume cluster awan terdeteksi melalui produk 
SWI sebesar 2.771 km3 pada ketinggian 0,2  hingga 
15,56 km serta nilai reflektivitas sebesar 59 dBz 
pada ketinggian 1,31 km. Geser angin horizontal 
pada ketinggian 0,5 km memiliki nilai maksimum 
sebesar 7,71 ms-1/km terdeteksi melalui produk 
HSHEAR(V), dan nilai geser angin vertikal pada 
ketinggian 0,5 – 5 km memiliki nilai maksimum 1,64 
ms-1/km terdeteksi melalui produk VHEAR (V) pada 
lokasi 7,371°LS dan 112,691°BT. Pola hook echo 

dan bow echo tidak ditemukan pada kasus puting 
beling ini.

CAPPI (V) 0,5 km CAPPI (W) 0,5 km

CAPPI (V) 1 km CAPPI (W) 1 km

CAPPI (Z) 1 km CMAX (Z)

HSHEAR (V) 0,5 km VSHEAR (V) 0,5 km
Gambar 7. Produk Radar Cuaca Surabaya tanggal 20 Februari 2014 

Pukul 10.00 UTC

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, studi 
kasus puting beliung di wilayah penelitian dapat 
terdeteksi dengan baik oleh jaringan radar cuaca 
BMKG. Hook echo ataupun bow echo yang menjadi 
karakterisitik echo reflektivitas puting beliung hanya 
terdeteksi pada dua dari tujuh kasus. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pedeteksian puting beliung 
melalui produk reflektivitas sulit dilakukan. Hasil 
pendeteksian radial velocity menunjukkan pola 
rotasi pada angin horizontal di ketiggian 0,5 – 1 
km ditemukan pada semua kasus melalui produk 
CAPPI(V). Kecepatan angin horizontal mempunyai 
rentang antara 3 – 20 knots, dengan nilai downdraft 

dapat mencapai lebih dari 20 m/s melalui produk 
VVP. Nilai horizontal shear dan vertical shear 

yang terdeteksi memenuhi kriteria kejadian puting 
beliung yang ditetapkan oleh Brown tahun 1977 
dimana nilai horizontal shear lebih dari 20 ms-1/km 
dan vertical shear skala kuat terjadi pada ketinggian 
sekitar 1 km. Nilai spectral width yang terdeteksi 
pada seluruh kasus menunjukkan rentang nilai 
1,85 – 3,0 m/s, menunjukkan tingkat turbulensi 
yang kuat pada awan. 

Awan penyebab puting beliung merupakan 
suppercell storm maupun singlecell storm dengan 
ketinggian dasar yang sangat rendah. Dengan 
memperhatikan hasil penelitian, pengindraan jauh 
kejadian puting beliung di Indonesia dideteksi 
dengan menganalisis produk radial velocity dan 
spectral width, sedangkan produk reflectivity sulit 

untuk dijadikan acuan indikasi puting beliung. 
Eksistensi rotasi di lapisan bawah, kekuatan 
turbulensi kuat disekitar lokasi rotasi menjadi 
karakterisitik utama puting beliung di Indonesia. 
Dengan melakukan monitoring terhadap produk-
produk radial velocity dan spectral width secara 
kontinu, peringatan dini kejadian puting beliung 
dapat didiseminasikan secara cepat.
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