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“RAMADHAN TETAP PRODUKTIF“
Marhaban yaa Ramadhan. Pertama-tama kami 

mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 

dan ramadhan bagi pembaca setia Buletin Met Aero 

yang menjalankan.

Buletin MetAero edisi kali ini menyajikan profil cuaca 
bulan Maret dan Aerodrome Climatological Summary 

serta prakiraan cuaca bulan April yang dapat menjadi 

acuan kegiatan transportasi penerbangan di bulan 

April tahun 2022. Rubrik Aerowatch memberikan 

wawasan tambahan terkait fenomena awan arcus 

(awan ombak) yang pernah viral beberapa waktu lalu. 

Rubrik Aerosearch memberikan informasi terkait studi 

kasus cuaca ekstrem berupa hujan es.

Informasi terkait perjalanan penyebaran atau 

diseminasi berita Metar disajikan pada rubrik Aerotech 

kali ini. Rubrik Aeronews memberikan informasi terkait 

beberapa kegiatan yang berlangsung selama bulan 

Maret, yaitu ICAO Meeting yang diikuti oleh MWO 

Jakarta, kemudian ada sertifikasi Personil Meteorologi 
Penerbangan (AMP) yang diselenggarakan sebagai 

dukungan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-

Hatta siap memberikan layanan informasi meteorologi 

penerbangan baik secara lokal maupun internasional 

sesuai regulasi dan pedoman internasional, dan 

kegiatan terakhir yang disajikan yaitu terkait Sosialisasi 

ISO.

Bulan Ramadhan tidak menjadi penghalang untuk 

tetap produktif dan memberikan layanan terbaik. 

Semoga bulan ini membawa perubahan ke arah lebih 

baik dan lebih bermanfaat bagi sesama. Tetap sehat 

dan salam hangat.
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PROFIL PARAMETER CUACA BULAN MARET 2022 DAN 

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN APRIL

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B
ulan Maret biasanya menjadi awal 

periode peralihan dari musim hujan 

ke musim kemarau. Hal ini ditandai 

dengan masih mendominasinya angin 

baratan namun sudah mulai ada variasi angin 

timuran yang terjadi. Curah hujan yang menurun 

secara signifikan juga dapat mengindikasikan 
bahwa monsun Asia sudah mulai berkurang 

mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia 

khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Berikut 

profil cuaca bulan Maret 2022 diikuti Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) bulan April selama 

10 tahun terakhir yang dapat dijadikan acuan 

kegiatan penerbangan dalam bulan April tahun ini.

PROFIL CUACA BULAN MARET 2022

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin merupakan 
salah satu parameter cuaca yang cukup penting 

dalam kegiatan take-off dan landing. Profil arah 
dan kecepatan angin bulan Maret 2022 di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta menunjukkan arah 

angin dominan berasal dari barat daya hingga 

barat. Kecepatan angin rata-rata pada bulan 

ini bervariasi dari kecepatan terendah hingga 

kecepatan maksimum mencapai 29 knot pada 

tanggal 23 Maret 2022. Pola angin baratan masih 

mendominasi pada bulan Maret 2022. Hal ini 

menyebabkan masih cukup sering terjadi presipitasi 

atau hujan yang disebabkan dari pertumbuhan 

awan. Berikut profil arah dan kecepatan angin 
bulan Maret 2022.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Maret 2022

2. VISIBILITY

Profil visibility (jarak pandang) harian 

menunjukkan kondisi rata-rata setiap jam dalam 

satu bulan. Visbility juga menjadi komponen 

cukup penting dalam kegiatan take-off  dan landing 

 terutama saat cuaca buruk terjadi maupun untuk 

penerbangan yang masih menggunakan Visual 

Flight Rule. Profil visibility harian bulan Maret 

2022 menunjukkan nilai yang bervariasi di setiap 

waktunya. Nilai rata-rata visibility harian sebesar 

7,1 km. Nilai visibility minimum mencapai 1,0 km 

yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2022. Adapun 

nilai visibility maksimum mencapai 10 km pada 

beberapa waktu kejadian.. Berikut adalah profil 
visibility harian bulan Maret 2022.
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Maret 2021. Berikut adalah profil temperatur udara 
bulan Maret 2022.

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Maret 2022

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Maret  2022 mengalami 
penurunan yang signifikan dibanding  jumlah curah 
hujan bulan Maret 2021. Curah hujan di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta bulan Maret 2022 

tercatat sebesar hanya mencapai 98,3 mm dengan 

12 hari hujan. Curah hujan harian tertinggi terjadi 

pada tanggal 5 Maret 2022 dengan jumlah curah 

hujan 23,0 mm. Berikut adalah profil curah hujan 
bulan Maret 2021.

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan Maret 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Temperatur udara menjadi komponen parameter 

cuaca yang penting parameter cuaca karena 

dapat mempengaruhi beberapa parameter cuaca 

lain. Profil temperatur udara bulan Maret 2022 
menunjukkan nilai rata-rata temperatur udara 

sebesar 27,6°C. Nilai temperatur udara minimum 

pada bulan Maret 2022 mencapai 22,2°C yang 

terjadi pada tanggal 23 Maret 2022, sedangkan 

nilai temperatur udara maksimum pada bulan Maret 

2022 sebesar 34,3°C yang terjadi pada tanggal 31 

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan Maret 2022

5. TEKANAN UDARA

Tekanan udara menjadi komponen akhir yang 

diamati kemudian dilaporkan untuk kegiatan 

transportasi penerbangan. Hal ini dikarenakan 

pesawat yang akan mendarat akan membutuhkan 

kondisi tekanan terbaru (tekanan pada permukaan 

laut). Tekanan udara (QFE) rata - rata di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta pada bulan Maret 

2022 adalah sebesar 1007,4 mb. Nilai tekanan 

udara minimum tercatat pada bulan ini mencapai 

1003,1 mb yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2022. 

Sedangkan nilai tekanan udara maksimum bulan 

ini sebesar 1012,6 mb yang terjadi pada tanggal 

31 Maret 2022. Berikut adalah profil tekanan udara 
bulan Maret 2022. 

Gambar Grafik Tekanan Udara Harian Bulan Maret 2022

6. KELEMBAPAN UDARA

Kelembapan udara menunjukkan kandungan 

uap air yang ada dalam suatu parsel udara di 
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suatu wilayah. Nilai kelembapan udara rata-rata 

pada bulan Maret 2022 adalah sebesar 79,7%. 

Nilai kelembapan udara maksimum pada bulan ini 

mencapai 98% yang terjadi pada tanggal 27 Maret 

2022 sedangkan kelembapan udara minimum 

bulan ini mencapai 44% yang terjadi pada tanggal 

20 Maret 2022. Berikut adalah profil kelembapan 
udara bulan Maret 2022.

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Maret 2022

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Maret 2022

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 

PENERBANGAN

Kelembapan udara menunjukkan kandungan 

uap air yang ada dalam suatu parsel udara di 

suatu wilayah. Nilai kelembapan udara rata-rata 

pada bulan Maret 2022 adalah sebesar 79,7%. 

Nilai kelembapan udara maksimum pada bulan ini 

mencapai 98% yang terjadi pada tanggal 27 Maret 

2022 sedangkan kelembapan udara minimum 

bulan ini mencapai 44% yang terjadi pada tanggal 

20 Maret 2022. Berikut adalah profil kelembapan 
udara bulan Maret 2022.

TGL PAGI HARI 

(07.00-12.00 WIB)

SIANG HARI 

(13.00-18.00 WIB)

MALAM HARI 

(19.00-24.00 WIB)

DINI HARI  

(01.00-06.00 WIB)

RAIN (mm)

1 -RA -RA -RA HZ 4,2

2 TSRA TS - -RA 6,3

3 - - - -RA 7,2

4 - - - - 0

5 - TSRA -RA BR 23

6 - -RA - -RA 1,7

7 -RA - LTNG - TTU
8 - TS - - 0

9 - LTNG - HZ 0

10 HZ - HZ BR 0

11 LTNG LTNG HZ HZ 0

12 TSRA TSRA - HZ 9,0

13 - - - HZ 0

14 - -RA -RA HZ 3,1

15 - TSRA - BR 4,5

16 HZ - HZ BR 0

17 HZ TS HZ BR 0

18 BR - HZ - 0
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19 - - - - 0

20 - - - - 0

21 - - - - 0

22 HZ - HZ - 0

23 TSRA -RA - BR 22,2

24 - - HZ BR 0

25 BR - - BR 0

26 TSRA -RA BR BR 8,4

27 BR - TSRA -RA 8,7

28 - - HZ HZ 0

29 - - HZ HZ 0

30 HZ - HZ HZ 0

Pada tabel ini menunjukkan kondisi yang cukup 

bervariasi. Pada pagi hari ada kondisi udara kabur 

dan beberapa hari hujan. Kondisi siang hingga sore 

hari didominasi cuaca bermakna hujan sedangkan 

malam dan dini hari fenomena udara kabur. Kondisi 

ini tidak terlepas dari masih aktifnya angin monsun 

Asia yang melewati wilayah Indonesia.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

APRIL

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) arah 

dan kecepatan angin bulan April selama 10 tahun 

(2012 – 2021) disajikan dalam bentuk windrose. 

Data ACS ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

kegiatan take-off dan landing selama bulan April 

2022. Berdasarkan ACS arah dan kecepatan 

angin bulan April, angin cukup bervariasi arahnya 

dengan sedikit lebih dominan dari arah barat daya 

dengan kecepatan bervariasi dari nilai terendah 

hingga di atas 22 knot. Potensi angin kencang dari 

arah baratan yang bertiup sepanjang hari perlu 

diwaspadai oleh user informasi cuaca penerbangan 

untuk mengantisipasi tailwind pada pendaratan 

melalui runway 07 baik 07R , 07L , maupun 06. 

Berikut ACS arah dan kecepatan angin bulan April 

periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan April Periode 2012-

2021

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 

yang menggambarkan kondisi kejernihan udara 

di permukaan.. Visibility menjadi salah satu 

komponen penting dalam kegiatan take-off dan 

landing. Aerodrome Climatological Summary 

(ACS) visibility pada bulan April selama 10 tahun 

terakhir (2012 – 2021) ditunjukkan dengan kondisi 

visibility dominan berada pada kisaran 5000-

8000 meter dengan rata-rata persentase sebesar 

46,0%. Kondisi visibility 3000-5000 meter memiliki 

persentase rata-rata 13,0% sedangkan visibility di 

bawah 3000 meter terjadi sebanyak 0,8%. Berikut 

ACS visibility bulan April periode 10 tahun terakhir.
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Gambar ACS Visibility Bulan April Tahun 2012-2021

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara disajikan untuk memberi 

gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 

April 2021 selama 10 tahun terakhir di Bandara 

Soekarno-Hatta. Temperatur udara pada bulan 

April didominasi pada kisaran nilai 25°C hingga 

30°C yang mencapai rata-rata persentase sebesar 

62,2%. Untuk rata-rata persentase temperatur 
udara kisaran 30°C hingga 35°C sebesar 26,6% 

sedangkan temperatur udara di bawah 25°C 

memiliki persentase rata-rata sebesar 11,2 %. 

Posisi matahari berdasarkan gerak semu saat bulan 

April berada di belahan bumi utara, hal ini tentunya 

berpengaruh terhadap kondisi temperatur udara di 

Bandara Soekarno-Hatta. Berikut ACS temperatur 

udara bulan April periode 10 tahun terakhir. [dila] 

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan April Tahun 2012-2021



8 Vol 5 No 3 2022ISSN 2684-7299



9Vol 5 No 3 2022 ISSN 2684-7299

PRAKIRA AN CUACA BULAN APRIL 2022PRAKIRA AN CUACA BULAN APRIL 2022

P
ada bulan April ini, banyak masyarakat 

mulai menanyakan apakah sudah 

mulai musim kemarau? Berdasarkan 

buku “Prakiraan Musim Kemarau 

2022 di Indonesia” yang diterbitkan oleh Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada bulan 
Maret 2022 yang lalu, seperti yang ditunjukkan 

gambar 1, pada umumnya awal musim kemarau 

2022 di Tangerang diprakirakan berkisar mulai 

pada bulan Maret II hingga Juni III 2022.

Adapun untuk awal musim kemarau wilayah 

Tangerang dalam rincian pembahasan pada buku 

tersebut sebagai berikut :
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1. Wilayah Tangerang bagian tengah, dan Kota 

Tangerang diprakirakan antara April I – April III.

2. Wilayah Tangerang bagian utara diprakirakan 

antara Maret II – April I.

3. Wilayah Kota Tangerang / Kabupaten 

Tangerang bagian selatan diprakirakan Juni I – 

Juni III.

Jika merujuk hasil prakiraan curah hujan bulan 

April 2022, nampaknya curah hujan berada pada 

level rendah hingga menengah untuk wilayah 

Tangerang, khususnya Bandara Soekarno-Hatta.
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Untuk mengetahui prakiraan cuaca bulan April 
2022, maka diperlukan analisis kondisi faktor global 

sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode adalah 

fenomena interaksi atmosfer dan laut di wilayah 

Samudra Hindia yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi tanda – tanda 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 Sumatra. 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 

Gambar Prakiraan Curah Hujan Bulan April 2022

Sumber : https://www.bmkg.go.id/

tropis bagian Timur (90°E-120°E, 10°S-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, positif 

dan bernilai netral. IOD bernilai negatif (< -0.4) 

menunjukkan adanya aliran massa 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 (> +0.4) 

menunjukkan adanya aliran massa udara dari 

Samudra Hindia bagian Timur ke wilayah Samudra 

Hindia bagian Barat yang lebih hangat. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya pembentukan awan 

dan menurunnya intenstas curah hujan di wilayah 

Indonesia. Pada saat IOD bernilai netral maka aliran 

massa udara dari Samudra Pasifik akan melewati 
pulau-pulau di Indonesia dan menghasilkan 
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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 April 2022 berada di fase netral 

(Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan April 

2022). Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan 

April 2022 diprakirakan aliran massa udara tidak 

signifikan dalam pembentukan awan-awan hujan 
atau awan-awan konvektif di wilayah Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan April 2022

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

Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino dan La Nina merupakan suatu 

fenomena penyimpangan iklim global yang terjadi 

di permukaan air laut Pasifik bagian Timur dan 
Tengah. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan 

air laut Pasifik bagian Timur dan Tengah lebih 
hangat dari rata-ratanya, sehingga mengakibatkan 

berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. 

Sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan 

laut Pasifik bagian Timur dan Tengah lebih dingin 
dari rata-ratanya. Fenomena La Nina pada 

umumnya bersesuaian dengan menguatnya angin 

pasat Timur yang bertiup di sepanjang Samudra 

Pasifik sehingga meningkatkan massa uap air 
hangat yang menuju Pasifik Barat dan berdampak 
pada meningkatnya curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan April 2022

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

Pada gambar diatas dapat dilihat hasil dari 

perhitungan prakiraan Model Internasional NWP 

(Numerical Weather Prediction) yang menunjukkan 

bahwa Indeks NINO 3.4 untuk bulan April 2022 

berada pada fase La Nina (Gambar Nilai Prakiraan 

Indeks NINO 3.4 untuk Bulan April 2022). Kondisi 

ini dapat berdampak pada terjadinya peningkatan 

curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir

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

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 April 2022, yaitu sebesar +15.0 yang berarti 

sedang berada di fase La Nina .
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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 6, menunjukkan bahwa 

prakiraan anomali suhu muka laut bulan April 2022 

di Indonesia pada umumnya bernilai positif. Di 

wilayah perairan Pulau Jawa dengan anomali suhu 

muka laut positif bernilai antara +0.4°C s/d +0.8°C 

yang akan mendukung dalam peningkatan uap air 

(Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan 

April 2022).

MJO berada pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah 

apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 

gambar 7, posisi MJO pada tanggal 28 Maret 2022 

berada pada lingkaran. Keadaan ini menunjukkan 

prakiraan fenomena MJO bersifat lemah atau tidak 

aktif dalam mempengaruhi pembentukan awan-

awan konvektif di wilayah Indonesia.

Gambar  Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan April 2022

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

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 

Gambar  Diagram Fase MJO

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

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 akhir Maret 2022 di sekitar 

Pulau Jawa berkisar antara 180 W/m2 hingga 220 

W/m2 (Gambar OLR Total dan Anomali OLR). Hal ini 

menandakan tutupan awan yang masih banyak di 

wilayah Pulau Jawa termasuk Bandara Soekarno-

Hatta.
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Sedangkan pada citra anomali OLR, warna 

ungu menunjukkan nilai negatif (Gambar OLR Total 

dan Anomali OLR). 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

Berdasarkan buku “Prakiraan Musim Kemarau 

2022 di Indonesia” yang diterbitkan oleh Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada 
bulan Maret 2022, pada umumnya awal musim 

kemarau 2022 di Tangerang diprakirakan berkisar 

mulai pada bulan Maret II hingga Juni III 2022. 

Jika merujuk hasil prakiraan curah hujan bulan 

April 2022, nampaknya curah hujan berada pada 

level rendah hingga menengah untuk wilayah 

Tangerang, khususnya Bandara Soekarno-Hatta. 

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 April 2022 wilayah Indonesia 

diprakirakan berada pada fase La Nina;

c. Parameter indeks SOI menunjukkan bahwa 

pada bulan April 2022 diprakirakan berada 

pada fase La Nina;

d. Anomali suhu muka laut yang hangat dapat 

mendukung dalam peningkatan uap air di 

wilayah perairan Pulau Jawa pada bulan April 

2022;

e. Fase MJO yang lemah atau tidak aktif dalam 

mempengaruhi pembentukan awan-awan 

konvektif di wilayah Indonesia, serta ;

f. Nilai total OLR berkisar antara 180 W/m2 

hingga 220 W/m2 dan anomali OLR yang 

negatif menunjukkan bahwa tutupan awan 

yang terdapat di wilayah Pulau Jawa termasuk 

Bandara Soekarno-Hatta masih cukup banyak. 

Jika dilihat dari kondisi diatas, pada bulan April 

2022 diprakirakan masih dalam peralihan dari 

musim hujan menuju musim kemarau. Masyarakat 

harus tetap waspada terhadap potensi terjadinya 

hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang 

yang masih dapat terjadi pada bulan April 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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F E N O M E N A  AW A N  A R C U S

B
eberapa waktu lalu masyarakat 

di Indonesia diramaikan dengan 

fenomena awan yang menyerupai 

ombak atau dikenal dengan nama 

awan arcus. Awan arcus merupakan salah satu 

bagian dari tipe atau pengembangan awan 

cumulonimbus atau cumulus congestus. Awan 

arcus menjadi fenomena awan yang cukup langka 

terjadi. Awan arcus merupakan awan rendah dan 

berbentuk meluas yang biasanya memiliki potensi 

badai petir yang kuat.

Awan arcus terjadi akibat adanya 

ketidakstabilan atmosfer yang terjadi di lapisan 

atas pada sepanjang pertemuan massa udara 

dingin dengan massa udara yang lebih hangat 

sehingga dapat membentuk pola horizontal yang 

memanjang. Awan arcus berkembang ketika udara 

dingin dari downdraft yang kuat, yaitu di bagian 

depan hembusan bergerak menuju permukaan 

bersamaan dengan kondisi awan cumulonimbus 

fase matang. Kondisi ini memaksa udara lembap 

hangat di permukaan untuk naik di sepanjang 

bagian depan hembusan kemudian uap air 

tersebut mendingin serta mengembun, sehingga 

membentuk awan arcus di bagian bawah awan 

cumulonimbus dan pergerakannya searah dengan 

awan cumulonimbus.

Gambar skema pembentukan awan arcus

(sumber : www.hko.gov.hk/en/education/weather/clouds)
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Awan arcus memiliki ciri berbentuk gulungan 

horizontal yang padat dan memanjang serta 

memiliki bagian depan dan tepi seperti lengkungan 

gelap yang membahayakan. Bagian tepi awan 

arcus yang luas tersebut menandakan adanya 

badai kuat yang akan mendekat. Salah satu faktor 

yang membentuk awan arcus menjadi memanjang 

adalah fenomena angin laut yang dalam skala luas 

dapat mendorong massa udara ke arah daratan. 

Awan arcus lebih sering terjadi bersama awan 

cumulonimbus dibanding bersama awan cumulus. 

Perlu diperhatikan juga bahwa awan arcus ini 

berbeda dengan awan volutus (yang lebih dikenal 

awan gulung). Perbedaan utama dari awan arcus 

dengan awan volutus/gulung terletak pada dasar 

awan, dimana awan arcus akan selalu melekat 

pada dasar awan lain misal awan cumulonimbus 

atau cumulus, sedangkan awan gulung dapat 

terlepas dan berdiri sendiri. Awan arcus yang 

sifatnya melekat biasanya hanya berlangsung 

sebentar hingga beberapa jam sedangkan awan 

gulung dapat berlangsung lama apabila kondisi 

dinamika atmosfer mendukung.[rozi]
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D I S E M I N A S I  M E T A RD I S E M I N A S I  M E T A R

D
Dalam dunia penerbangan, laporan 

cuaca sangat penting agar awak 

pesawat dapat mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan 

guna mendapatkan penerbangan yang aman dan 

nyaman bagi penumpang dan awak pesawat. 

Meteorological Aerodrome Report (METAR) 

merupakan laporan cuaca rutin bandara. Informasi 

ini akan terus diperbaharui setiap 30 menit sekali. 

Jika diantara interval waktu pengiriman tersebut 

terdapat keadaan cuaca khusus dengan kriteria 

tertentu (cuaca memburuk atau kembali membaik 

secara signifikan), maka dibuat laporan cuaca 
khusus yang disebut SPECI.

METAR/SPECI sendiri dikeluarkan oleh stasiun 

meteorologi penerbangan yang merupakan salah 

satu unit pelaksana teknis BMKG dalam memberikan 

informasi meteorologi untuk keperluan bandara. 

Dalam menghasilkan METAR digunakanlah 

perangkat Automated Weather Observing 

System (AWOS) yang merupakan sebuah sistem 

terkomputerisasi yang secara otomatis mengukur 

parameter cuaca untuk keperluan layanan informasi 

cuaca penerbangan. Parameter cuaca yang diukur 

adalah suhu udara, kelembaban udara, tekanan 

udara, arah dan kecepatan angin, jarak pandang, 

serta tinggi dasar awan. Data dari AWOS ini akan 

diverifikasi, dikompilasi dan ditulis menggunakan 
sandi Traditional Alphanumeric Code -TAC- (yaitu 

serangkaian kode yang berisi huruf dan angka yang 

menginformasikan kondisi cuaca di suatu bandara) 

dan kemudian dikirimkan sebagai METAR. 

Gambar Diseminasi METAR



17ISSN 2684-7299Vol 5 No 3 2022

Secara umum data METAR dibutuhkan oleh 

dua pengguna utama, yaitu untuk kepentingan 

penerbangan (dibawah naungan ICAO) dan 

meteorologi (dibawah naungan WMO). 

Adapun perangkat yang digunakan dalam 

diseminasi METAR adalah:

1. Global Telecommunication System 

(GTS)

  GTS merupakan sistem jaringan global 

milik WMO untuk pertukaran data meteorologi  

yang dihasilkan dari stasiun meteorologi, 

satelit dan numerical weather prediction 

centre. Tahun 1963 WMO meresmikan 

kegiatan kerjasama global yang diberi nama 

World Weather Watch (WWW) di mana 

180 negara berpartisipasi dalam kegiatan 

pengamatan, pengumpulan, pengolahan dan 

penyebaran data dan informasi meteorologi. 

GTS ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu 

sebagai fasilitas kerjasama dalam hal 

telekomunikasi meteorologi antara anggota; 
untuk pelaksanaan Wacth Weather World 

sebagai kewajiban anggotanya; dan untuk 
keseragaman dan standardisasi dalam 

praktik dan prosedur yang digunakan guna 

mencapai pertukaran data dan informasi.

  BMKG sendiri menggunakan perangkat 

Computerized Message Switching System 

(CMSS) yang digunakan dalam pengumpulan 

dan penyebaran data dan informasi 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) 
untuk keperluan domestik. Termasuk METAR 

dari suatu bandara, akan dikirim ke CMSS 

yang kemudian akan dikumpulkan dan 

disebarkan ke seluruh stasiun meteorologi 

yang ada di Indonesia. Selain itu, METAR 

juga akan dikirim ke instansi meteorologi 

yang ada di luar negeri dibawah naungan 

WMO sebagai pertukaran data menggunakan 

jaringan GTS.

2. Aeronautical Fixed Telecommunication 

Network (AFTN)

 AFTN adalah suatu sistem jaringan yang 

digunakan untuk komunikasi data penerbangan 

antara satu bandara dengan bandara lainnya. 

Komunikasi data penerbangan ini sangat 

penting karena berguna untuk mengirimkan 

jadwal penerbangan, berita cuaca dan 

berita lain yang berhubungan dengan 

penerbangan. Sistem ini memproses semua 

elemen informasi rencana penerbangan 

seperti: menerbitkan atau mencetak strip 

data penerbangan, jadwal penerbangan 

keadaan berita cuaca dan berita lain yang 

berhubungan dengan pelayanan lalu lintas 

udara. Dalam penggunaanya sistem AFTN di 

bandara menggunakan suatu perangkat yang 

dinamakan Automatic Message Switching 

Centre (AMSC), yaitu sistem komunikasi 

data penerbangan yang berbasis komputer. 

Di beberapa bandara besar di Indonesia 

telah mengganti dan memperbarui perangkat 

tersebut dengan Aeronautical Message 

Handling System (AMHS). 

 METAR yang dirimkan melalui AWOS 

akan diterima oleh server AMSC/AMHS 

yang kemudian akan didistribusikan ke 

beberapa perangkat internal bandara, 

salah satunya volmet broadcast yang akan 

Gambar Diseminasi METAR
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mengkonversi sandi METAR menjadi suara 

untuk kemudian akan diteruskan ke kokpit 

pesawat menggunakan gelombang radio. 

Selain itu, METAR juga akan didistribusikan 

ke bandara lain yang membutuhkan informasi 

cuaca dari suatu bandara. Untuk pertukaran 
data internasional, server AMSC/AMHS akan 

mengkompilasi METAR dan mengirimkannya 

dalam bentuk buletin.

Jaringan AFTN di Indonesia dibagi menjadi 2 

comm center besar yaitu Jakarta dan Makasar. 

Comm center ini berfungsi sebagai pengumpul 

berita dan informasi dari bandara-bandara yang 

ada di bawah naungannya. Comm Center Jakarta 

membawahi Flight Information Region (FIR) 

Indonesia bagian barat sedangkan comm center 

Makasar membawahi FIR Indonesia bagian 

timur. Namun untuk komunikasi dengan jaringan 

internasional, hanya Jakarta saja sebagai gerbang 

utamanya. Sehingga, buletin METAR yang akan 

dipertukarkan dalam bentuk buletin hanya dibuat 

dan dikirim oleh comm center Jakarta saja (dalam 

hal ini AIRNAV Bandara Soekarno-Hatta-JATSC).

Untuk menjamin terdistribusinya METAR 
dengan baik untuk keperluan penerbangan 

maupun meteorologi, dibutuhkan kerjasama yang 

baik antara stasiun meteorologi dan lembaga 

penyelenggara penerbangan di bandara. Salah 

satu caranya dengan mengintegrasikan perangkat 

AWOS dengan AMSC/AMHS. Dengan demikian 

METAR akan dapat dikirim langsung dari AWOS 

tanpa perlu melakukan pengetikan maupun 

pengiriman ulang yang dapat menimbulkan 

kesalahan input data. [mzbint]

Topologi Jaringan AFTN
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A E R O N A U T I C A L  M E T E O R O G I C A L A E R O N A U T I C A L  M E T E O R O G I C A L 

P E R S O N E LP E R S O N E L

P
ada tanggal 15- 18 Maret 2022 

telah dilaksanakan Aeronautical 

Meteorological Personel (AMP) atau 

Uji Kompetensi terhadap personil 
Meteorologi Penerbangan di Stasiun Meteorologi 

Soekarno Hatta.   Ujian AMP yang diikuti oleh 
observer (pengamat cuaca) serta forecaster 

(prakirawan cuaca) untuk menentukan kompetensi 

dalam memberikan pelayanan informasi cuaca 

penerbangan baik secara teknis dan non teknis 

sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Ujian 
AMP ini dibagi menjadi dua katagori yakni AMO 

(Aeronautical Meteorological Observer) dan AMF 

(Aeronautical Meteorological Forecaster). Ujian 
AMO dan AMF terdiri dari ujian teori tertulis dan 

ujian wawancara yang akan diuji oleh asesor 

masing-masing. Dalam pelaksanaan ujian 

biasanya peserta akan melakukan kerjaan rutin 

yang menjadi tugas dasar sebagai observer 

dan forecaster. Setelah dinyatakan lulus atau 

berkompeten, peserta AMP akan mendapatkan 

sertifikat yang berlaku selama 5 tahun. Sertifikat 
AMP ini bersifat lokal atau hanya berlaku di UPT 
tempat peserta bertugas. Dengan diadakannya 

Ujian AMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
observer  dan forecaster yang memenuhi standar 

nasional maupun internasional  dalam pelayanan 

informasi cuaca untuk penerbangan. [carine]

Gambar Foto Bersama Asesor dan Peserta AMP
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A W A R E N E S S  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5A W A R E N E S S  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5

S
tasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

telah melakukan kegiatan pelatihan 

awareness ISO 9001:2015 yang 

dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 

2022 di Hotel Mercure PIK. Kegiatan yang diikuti 

oleh pejabat struktural dan para pegawai di 

lingkungan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta 

ini, dibuka langsung oleh Achadi Subarkah Raharjo 

selaku Kepala Stasiun. 

Kegiatan awareness ISO 9001:2015 

dilaksanakan dengan memiliki tujuan, agar 

peserta lebih memahami tentang konsep sistem 

manajemen dan dokumentasi yang berbasis ISO 

9001, memahami perubahan ISO 9001 dari versi 

2008 ke versi 2015 serta peserta memahami 

klausul ISO yang terkait dengan pelaksanaan 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ignasius 

Irawan Budi, S.Kom, MIT dan Yehezkiel Yoga, 

SE. Dalam kegiatan ini pembicara menjelaskan 

tentang latar belakang dan sejarah munculnya ISO 

9001, pengertian mutu dan sistem  manajemen 

mutu, fungsi dari standar dan sistem manajemen 

dan elemen pokok yang terdapat dalam ISO 

9001:2015. Selain materi tersebut, pembicara juga 

menjelaskan tentang penerapan persyaratan ISO 

9001:2015 kedalam sistem manajemen organisasi.

 Sistem manajemen mutu memiliki 7 prinsip 

diantaranya, pertama fokus pada pelanggan 

dan pihak-pihak yang terkait agar memperoleh 

kepuasan pelanggan, kedua terkait kepemimpinan 

dimana pemimpin menetapkan tujuan dan arahan 

organisasi dan pemimpin membuat dan merawat 

sistem manajemen, ketiga tentang keterlibatan 

semua karyawan di setiap level untuk mencapai 

sasaran organisasi, keempat mengenai pendekatan 
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proses dimana hasil yang konsisten dapat diperoleh 

secara efektif dan efisien jika kegiatan dipahami 
dan dikelola sebagai interelasi proses yang terkait 

dari fungsi yang satu ke yang lain.  

Poin nomor lima dari sistem manajemen mutu 

adalah perbaikan yang berkesinambungan atau 

terus menerus dari kinerja keseluruhan organisasi 

seharus menjadi sasaran permanen dari organisasi. 

Poin nomor enam tentang pengambilan keputusan 

berdasarkan analisa dan evaluasi dari data dan 

informasi yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu 

manajemen keterkaitan dengan pihak-pihak terkait.

[yuli]
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KAJIAN KONDISI ATMOSFER PADA SAAT FENOMENA 
HUJAN ES 

DI WILAYAH SURABAYA

(Studi kasus kejadian tanggal 21 Februari 2022)
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1)Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
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ABSTRAK

Fenomena hujan es yang terjadi di kecamatan Wiyung, Jawa Timur diakibatkan oleh adanya indikasi 

cooling evaporation yang bersumber dari dinamika atmosfer summer monsoon pembawa massa udara 

Australia. AUSMI bernilai positif serta dinamika angin baratan dominan di wilayah tersebut. Interpretasi citra 

satelit dengan menggunakan channel 7,3 µm dan channel 6,2 µm mendeskripsikan kondisi kelembapan 

di wilayah troposfer bawah dan menengah yang kering serta bagian troposfer atasnya lembab. Nilai 

DCAPE yang terukur dengan radiosounding bernilai 1.076 J/kg dengan ketinggian lapisan freezing level 

(wb0) 3.719 m. Nilai ketinggian citra radar doppler dengan refletivitas = 55 dbz bervariasi dari ketinggian 
0,8 km s/d 12,53 km.

Kata kunci: hujan es, freezing level, cooling evaporation.

Sumber informasi dari media elektronik memuat 

kabar telah terjadi fenomena hujan es di wilayah 

Kecamatan Wiyung, Surabaya Jawa Timur pada 

tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 07.55 UTC 
[1]. Material es (hail) terdapat dalam setiap awan 

thunderstorm dalam berbagai variasi ukuran, salah 

satu faktor yang dapat membuat thunderstorm 

menghasilkan hail dalam ukuran yang besar adalah 

eksistensi lapisan udara kering atau lapisan inversi 

di antara lapisan udara basah. Fenomena awan 

seperti ini sebagian menyebut sebagai elevated 

convection, sebagian menyebut fenomena tersebut 

sebagai elevated mixed layer dan ada yang 

menyebut sebagai cooling evaporation. Penjelasan 

hail yang dihasilkan dalam awan thunderstorm 

elevated convection akibat adanya kelembapan 

yang diakumulasi pada lapisan basah di bawah 

lapisan inversi yang selanjutnya akumulasi 

kelembapan tersebut meningkatkan kemampuan 

lapisan kering di atasnya untuk menjadi dingin 

melalui penguapan yaitu penguapan parsel udara 

yang dibawa oleh updraft atau konvektif sampai 

pada suhu bola basahnya [2]. 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 bola basah 0°C atau (wb0) wet 

bulb zero [8].

Dalam analisis meteorologi tidak mengenal batas 

teritorial atau batas wilayah, dengan kata lain 

fenomena meteorologi di suatu tempat dapat terjadi 

atau dipengaruhi dari suatu tempat tertentu [13]. 

Layaknya seperti fenomena monsoon baratan atau 

monsoon timuran yang mengindikasikan musim 

penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan 

terjadi pada bulan-bulan basah seperti pada bulan 

Desember, Januari dan Februari serta musim 

kemarau berlangsung pada bulan Juni, Juli dan 

Agustus. Musim penghujan yang terjadi di wilayah 

Indonesia dipengaruhi oleh pembawaan massa 

udara dari kontinental Asia yang diikuti dengan 

menghangatnya suhu muka laut di kawasan 

sekitar perairan Indonesia mensuplai uap air ke 

dalam atmosfer. Musim kemarau yang dipengaruhi 

oleh pembawaan massa udara kering dari wilayah 

kontinental Australia diikuti dengan mendinginnya 

wilayah perairan Indonesia sehingga kondisi 
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atmosfer tidak seperti pada bulan-bulan basah. 

Awan konvektif yang terjadi di wilayah Indonesia 

dapat terbentuk pada periode transisi atau 

peralihan musim dari musim penghujan menuju 

musim kemarau atau sebaliknya terdapat pada 

bulan-bulan Maret, April dan Mei serta September, 

Oktober dan November yang dapat ditandai 

terbentuknya awan konvektif pada siang menjelang 

sore hari [12]. 

Gambar 1. Australian Summer Monsoon Index

Pada tulisan ini penulis bermaksud mengkaji 

fenomena hujan es yang terjadi di wilayah Jawa 

Timur dijelaskan menggunakan fenomena cooling 

evaporation dengan asumsi sebagai akibat adanya 

pengaruh pembawaan massa udara yang hangat 

dan kering dari suatu wilayah tertentu seperti dari 

fenomena summer monsoon Australia. Untuk 
melihat fenomena monsoon Australia dapat 

digunakan perhitungan dari Australian Summer 

Monsoon Index (AUSMI) yang didefinisikan dengan 
menggunakan perhitungan angin zonal rerata 

lapisan 850 mb sepanjang area (5°S – 15°S, 110°E 

– 130°E). AUSMI mempunyai korelasi dengan 
hujan monsunal di benua Maritim Indonesia (BMI) 

pada bulan Desember, Januari dan Februari, 

AUSMI meningkat saat curah hujan tinggi di BMI. 
Perubahan musiman rerata klimatologi AUSMI 
ditandai dengan perubahan yang jelas pergerakan 

angin baratan (musim panas) dan timuran (musim 

dingin). Nilai AUSMI harian dan rata-rata 5 harian 
dapat digunakan untuk menentukan onset AUSMI 
[5]. 

Gambar 2. Nilai AUSMI harian dan Pentad tahun 
2001 - 2022

Pada gambar 2, AUSMI bulan Januari hingga 
awal Februari menguat, selanjutnya melemah 

hingga pertengahan bulan Februari dan menguat 

kemudian meningkat hingga awal Maret 2022. 

Kemungkinan pada tanggal kejadian waktu spesifik 
hujan es di wilayah Jawa Timur terpengaruh 

pembawaan massa udara dari wilayah Australia, 

namun yang perlu ditekankan untuk mengetahui 

fenomena cooling evaporation adalah entrainment 

atau intrusi udara kering, dengan kata lain 

pergerakan massa udara kering dari suatu wilayah, 

yang jadi perhatian di sini adalah wilayah Australia 

dengan pembawaan massa udara hangat dari 

wilayah tersebut menuju ke wilayah BMI di Jawa 

Timur. Penginderaan jarak jauh citra satelit dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan kelembapan di 

suatu wilayah dalam skala besar [9]. 

2. Metode Penelitian

Gambar 3. Peta Provinsi Jawa Timur 

Radiosounding dan radar doppler serta citra satelit 

dapat menjelaskan analisis fenomena hujan es 

yang terjadi, data radiosounding diambil dari data 

pengamatan udara atas Stasiun Meteorologi Juanda, 

Surabaya dengan asumsi wilayah Kecamatan 

Wiyung masih relevan kondisi atmosfernya dengan 

data tersebut, data radar doppler dapat mengukur 

objek nilai reflektivitas hingga radius 150 km, data 
dinamika atmosfer seperti AUSMI harian yang 
meliputi daerah Jawa Timur dalam cakupan lingkup 
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analisisnya. Gambaran tersebut dapat dijelaskan 

dengan batasan-batasan yang terukur melalui 

perhitungan beberapa ukuran kriteria penjelasan 

fenomena cuaca sebagai berikut: 

Data radiosounding dapat digunakan untuk 

menaksir fenomena elevated mixed layer atau 

cooling evaporation dengan menggunakan 

perhitungan manual dari diagram Me-62a Skew 

T log-P ataupun melalui perhitungan Komputer 

Skew-T Log-P dari aplikasi RAOB. Perhitungan 

nilai Downdraft CAPE (DCAPE) dapat menjelaskan 

fenomena cooling evaporation, untuk menghitung 

nilai DCAPE dengan menghitung nilai area negatif 

antara level of free sink (LFS) dengan permukaan, 

temperatur bola basah rata-rata pada lapisan 850 

– 500 hpa [8]. Hasil perhitugan radiosounding juga 

digunakan untuk menghitung nilai suhu bola basah, 

termasuk wb0 untuk melihat ketinggian freezing 

level (melting layer). Data radiosounding diambil 

dari Universitas Wyoming selama satu bulan 
dalam bulan yang bersangkutan untuk mengetahui 

gambaran time section dalam skala kecil.

Produk radar doppler sangat berguna dalam 

melakukan analisis jangka waktu singkat 

(nowcasting) untuk mendeteksi fenomena-

fenomena cuaca yang akan terjadi disuatu 

lokasi, contohnya adalah produk CMAX yang 

menampilkan data nilai reflektivitas maksimum 
pada suatu kolom atmosfer secara 3D dari awan 

konvektif, dari hal tersebut kita dapat menentukan 

tinggi puncak awan dan posisi nilai reflektivitas 
maksimum, kemudian produk crosssection dari 

data CMAX dapat menampilkan penampang 

melintang atau membujur suatu irisan kolom 

data 3D awan konvektif yang akan memberikan 

informasi produk CMAX lebih detail dan dapat 

mengetahui informasi melting layer dalam struktur 

awan konvektif. Penggunaan produk tersebut 

dalam menganalisis hujan es terdapat batasan nilai 

yang harus diperhatikan seperti ketinggian nilai 

reflektivitas > 50 dBz di lapisan bawah freezing 

level, apabila posisi nilai tersebut semakin dekat 

dengan permukaan maka potensi hujan es tinggi. 

Selanjutnya posisi nilai reflektivitas >35 dBz semakin 
tinggi keberadaannya diatas lapisan freezing level 

dan tinggi puncak awan meningkatkan probabilitas 

hujan es [10].

Data citra satelit dapat digunakan untuk 

menggambarkan dinamika suplai kelembapan 

di atmosfer, citra satelit channel 7.3 µm dapat 

digunakan untuk mendeteksi transport kelembapan 

udara horizontal skala besar pada lapisan troposfer 

rendah hingga menengah serta citra satelit 

channel 6.2 µm memberikan gambaran baik untuk 

dinamika kelembapan pada lapisan troposfer 

atas. Studi literatur menjelaskan channel 7.3 µm 

sangat berguna untuk melengkapi channel 6.2 µm, 

semakin gelap interpretasi citra satelit menunjukan 

semakin kering atmosfer dan semakin terang 

berwarna putih menunjukan kondisi basah [9]. 

Data citra satelit yang digunakan merupakan data 

citra satelit himawari 8 dengan channel WV (6.2 

µm) dan channel W3 (7.3 µm).   

3. Hasil dan Pembahasan

(a)

 

(b)

(c)
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(d)

Gambar 4. Citra satelit Himawari-8 21 Februari 

2022 (a). Channel WV 00Z, (b) Channel WV 06Z, 
(c) Channel W3 00Z, (d) Channel W3 06Z 

Interpretasi citra satelit WV pukul 00.00 Z (gambar 
a) menunjukan wilayah Australia cukup gelap dan 

wilayah BMI teruntuk Jawa Timur terlihat agak 

terang yang mengindikasikan wilayah tersebut 

cukup kadar kelembapannya di troposfer atas. 

Kemudian analisis pukul 06.00Z (gambar b) dari 

interpretasi citra satelit WV memperlihatkan wilayah 
Australia gelap terutama di wilayah Australia bagian 

barat kemudian wilayah BMI  di Jawa Timur terlihat 

berwarna terang yang mengindikasikan atmosfer 

yang cukup lembab di bagian troposfer atas. Analisis 

interpretasi citra satelit W3 pukul 00.00 Z (gambar 

c) memperlihatkan wilayah Australia yang berwarna 

gelap terutama di wilayah bagian barat meluas 

hingga ke lautan hindia serta wilayah BMI suspek 

di Jawa Timur terlihat berwarna gelap memanjang 

dari wilayah lautan hindia yang mengindikasikan 

wilayah yang kurang kadar kelembapannya 

pada bagian troposfer bawah dan menengah. 

Selanjutnya analisis interpretasi citra satelit W3 

pukul 06.00Z (gambar d) memperlihatkan kondisi 

yang serupa dengan pukul 00Z dimana wilayah 

Australia berwarna gelap dan suspek BMI di Jawa 

Timur cukup gelap yang mengindikasikan kadar 

kelembapan di troposfer bawah dan menengah 

kurang.

 

Gambar 5. Sirkulasi monsun Australia 850 hPa 21 

Februari 2022 pukul 12.00 Z  

Dinamika  Atmosfer berdasarkan Gambar 5 dengan 

menggunakan data sirkulasi monsun Australia 

lapisan 850 hPa pergerakan angin di wilayah 

AUSMI terlihat bergerak dari selatan masuk ke 
wilayah BMI menjadi angin baratan, kuat dugaan 

angin bergerak dari wilayah selatan BMI membawa 

sifat pembawaan massa udara dari sumber wilayah 

tersebut mempengaruhi dinamika atmosfer di 

wilayah AUSMI.

Gambar 6. Skew T-Log P analisis RAOB 

radiosounding 21 Februari 2022

Analisis Gambar 6 Skew-T log-P nilai DCAPE 

1.076 J/kg kurva suhu dan suhu titik embun 

memperlihatkan jarak yang renggang dari 

permukaan hingga lapisan 650 hPa kemudian 

merapat selanjutnya merenggang lagi dari 600 

hPa - 400 hPa. Jarak yang renggang menunjukan 

kondisi atmosfer lingkungan yang kering sedangkan 

yang rapat menunjukan atmosfer lingkungan yang 

basah. Inversi suhu atau kenaikan suhu terhadap 

ketinggian terjadi di sekitar ketinggian 950h Pa dan 

pada ketinggian 630 hPa.
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Gambar 7. Suhu bola kering dan suhu bola basah 

Februari 2022

Analisis ketinggian freezing level terlihat sama 

dengan wb0 pada awal dan pertengahan bulan 

Februari 2022 hingga setelah tanggal 20 ketinggian 

wb0 terlihat lebih rendah dibandingkan freezing 

level. Ketinggian wb0 pada tanggal 21 Februari 

2022 bernilai 3.719 m dan ketinggian freezing 

level 4.459 m. Identiknya nilai wb0 dan freezing 

level mengindikasikan lapisan tersebut jenuh 

dan renggang menunjukan atmosfer ketinggian 

tersebut belum jenuh.

 

Gambar 8. Time Section DCAPE februari 2022

Fluktuasi nilai DCAPE pada bulan Februari 2022 

terlihat menurun pada pertengahan bulan dan 

meningkat pada akhir bulan. Hal ini menunjukan 

nilai DCAPE yang besar pada akhir bulan kondisi 

atmosfer bawah dan menengah cukup kering 

dibandingkan dengan pertengahan bulan februari.

 

Gambar 9. MAX 21 Februari 2022 pukul 07.43 

UTC

Analisis radar MAX pada pukul 07.43 Z 

memperlihatkan nilai reflektivitas yang sangat 
besar dari suspek sel awan konvektif yang 

mengakibatkan fenomena awan konvektif di 

wilayah Wiyung. Nilai reflektivitas yang ditangkap 
dari sel tersebut terdapat nilai maksimum 63 dBz 

pada ketinggian 8,40 km nilai reflektivitas 55,5 dBz 
terukur dari ketinggian 0,67 km – 9,73 km.

Gambar 10. Crosssection CMAX 07.43 UTC

Data crossection dari produk CMAX radar tanggal 

07.43 di atas wilayah Kecamatan Wiyung (112,638 

E dan 7,556 S) nilai 50 dBz berada pada ketinggian 

1,25 km - 4,63 km serta nilai 55,5 dBz berada pada 

ketinggian 2,63 km - 3,47 km.
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Gambar 11. CMAX 21 Februari 2022 pukul 07.49 

UTC

Interpretasi citra radar Doppler produk CMAX pada 

pukul 07.49 Z (Gambar 11) mendeskripsikan sel 

awan konvektif matang dengan nilai reflektivitas 
tertinggi 65 dBz pada ketinggian 6,0 km, kemudian 

ketinggian nilai 55 dBz berada pada 0,8 km - 12,53 

km.

 

Gambar 12. Crosssection CMAX 07.49 UTC

Analisis crosssection produk CMAX pukul 07.49 Z 

di atas Kecamatan Wiyung (112,638 E dan 7,556 

S) reflektivitas ≥50 dBz berada pada ketinggian 
0,60 km – 8,47 km serta nilai reflektivitas ≥55 dBz 
berada pada ketinggian 0,9 km – 8,47 km.

Gambar 13. CMAX 21 Februari 2022 pukul 07.55 

UTC

Interpretasi citra radar Doppler produk CMAX pada 

pukul 07.55 Z (Gambar 13) mendeskripsikan sel 

awan konvektif matang dengan nilai reflektivitas 
tertinggi 63,5 dBz pada ketinggian 2,2 km, 

kemudian ketinggian nilai 61 dBz berada pada 1,2 

km - 3,77 km. ketinggian nilai reflektivitas = 55 dBz 
berada pada ketinggian 1,0 km – 4,53 km.

  Gambar 14. Crosssection CMAX 07.55 UTC

Analisis crosssection dari interpretasi citra radar 

doppler produk CMAX pada pukul 07.55Z (Gambar 

14)  di atas Kecamatan Wiyung (112,638 E dan 

7,556S) nilai reflektivitas tertinggi 63,5 dBz pada 
ketinggian 2,2 km, kemudian ketinggian nilai 61 

dBz berada pada 1,2 km - 3,77 km. ketinggian nilai 

reflektivitas  = 55 dBz berada pada ketinggian 1,0 
km – 4,53 km.  

4. Kesimpulan

Hujan es yang terjadi di atas wilayah Kecamatan 

Wiyung Jawa Timur merupakan fenomena yang 

terjadi akibat peran dinamika atmosfer skala 

besar dari pergerakan sirkulasi summer monsoon 

Australia kering yang berperan penting dalam 

memberikan efek cooling evaporation di troposfer 

rendah dan menengah dari sel awan elevated 

convection yang menurunkan ketinggian wb0 

menjadi lebih rendah.   
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