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“MATAHARI“

Musim kemarau tak akan selalu terasa panas. Karena 

dibalik teriknya matahari pagi, ada malam yang terasa 

dingin. Fenomena ini sering kali kita jumpai saat 

musim kemarau. Hal ini terjadi Ketika kondisi langit 

cerah atau sedikit awan sehingga bumi lebih banyak 

menerima radiasi matahari. Karena tidak ada awan 

yang menghalangi, kondisi ini juga menyebabkan 

pelepasan radiasi bumi pada malam hari menjadi 

lebih besar dan banyak. Pelepasan radiasi ini 

menyebabkan suhu udara berkurang. Sehingga pada 

malam hingga pagi suhu udara menjadi lebih dingin. 

 

“Jadilah seperti matahari, kamu mungkin terbenam, 

namun besok kamu akan terbit kembali. Bangkit dan 

bersinar!"

Seperti matahari, Buletin METAERO terbit kembali 

dengan informasi yang up to date. Selain rubik rutin 

seperti informasi profil cuaca bulan Juni, Aerodrome 

Climatology Summary bulan Juli, Prakiraan cuaca 

bulan Juli, ada juga informasi mengenai pendeteksi 

tsunami yang dimiliki BMKG, serta berita-berita 

seputar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta, dan sebuah karya tulis 

ilmiah yang tentunya dapat menambah wawasan 

pembaca. Selamat membaca !
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PROFIL CUACA BULAN JUNI 2022 DAN 

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN JULI 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

P
eriode musim di Indonesia biasanya 

dibagi-bagi menjadi 3 bulanan, yaitu 

periode Desember Januari Februari 

atau disingkat DJF, Maret April Mei 

atau MAM, Juni Juli Agustus atau JJA, dan terakhir 

adalah September Oktober November atau SON. 

Periode musim ini berhubungan posisi gerak semu 

tahunan matahari pada musim tersebut. Pada 

bulan Juni, posisi semu tahunan matahari sudah 

mulai bergerak ke arah utara equator. Hal ini akan 

menyebabkan temperatur udara di bumi bagian 

utara (BBU) equator akan relatif lebih panas, 

sehingga tekanan udara di BBU akan relatif lebih 

kecil dibandingkan tekanan udara di bumi bagian 

selatan (BBS) equator. Hal ini menyebabkan 

massa udara dari BBS akan menuju ke arah BBU 

atau yang dikenal dengan angin monsun Timur 

atau monsun Australia.

Pada wilayah Bandara Soekarno-Hatta yang 

memiliki pola curah hujan monsunal, periode 

JJA biasanya merupakan waktu mulai terjadinya 

puncak musim kemarau. Di wilayah bandara 

Soekarno-Hatta, hal ini ditandai dengan arah angin 

monsun barat (monsun Asia) yang mulai melemah 

dan angin monsun Timur (monsun Australia) yang 

mulai menguat, serta mulai menurunnya intensitas 

curah hujan bulan Juni 2022 dibandingkan bulai 

Mei 2022. Secara lengkap, profil cuaca bulan Juni 
2022 disertai Aerodome Climatological Summary 

(ACS) untuk bulan Juli 2022 tersaji sebagai berikut.

PROFIL CUACA BULAN JUNI 2022

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan 
Juni 2022 menunjukkan bahwa secara umum 

angin didominasi dari arah Selatan hingga Barat 

Daya. Walaupun demikian, dibandingkan dengan 

kecepatan angin pada Bulan Mei 2022 yang 

didominasi kecepatan antara 1 hingga 11 knot, 

kecepatan angin pada Bulan Juni 2022 dari arah 

Selatan hingga Barat Daya ini mulai mengalami 

pelemahan, yaitu berkisar antara 1 hingga 7 knot. 

Di sisi lain, angin dari arah Timur Laut hingga 
Timur didominasi dengan kecepatan angin yang 

lebih tinggi, yaitu berkisar antara 4 hingga 14 knot. 

Kecepatan angin dari arah Timur Laut hingga Timur 
yang lebih tinggi daripada arah Selatan hingga 

Barat Daya, disertai pelemahan kecepatan angin 

dari arah Selatan hingga Barat Daya menunjukkan 

bahwa sudah semakin terlihat adanya pergeseran 

dari monsun Asia menjadi monsun Australia. 

Berikut profil arah dan kecepatan angin bulan Juni 
2022.

Gambar profil arah dan kecepatan angin bulan Juni 2022
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2. VISIBILITY

Pada bulan Juni 2022, rata-rata jarak pandang 

mendatar adalah 6,3 km. Jarak pandang maksimum 

umumnya adalah 10 km, sedangkan jarak pandang 

minimum mencapai 1,5 km yang terjadi pada 

tanggal 25 Juni 2022 pukul 06 WIB.

Gambar Profil Visibility Harian Bulan Juni 2022 
menunjukkan rata-rata jarak pandang mendatar 

setiap jam dalam satu bulan. Berdasarkan Gambar 

Profil Visibility Harian Bulan Juni 2022, terlihat 
bahwa visibility atau jarak pandang dibawah 5 km 

masih mendominasi pada pukul 00 sampai dengan 

07 WIB, sedangkan rata-rata jarak pandang mulai 

naik antara 5 km hingga 9 km terjadi mulai pukul 08 

WIB dan kembali menurun saat memasuki petang 

hari, yaitu pukul 18 WIB. Berikut adalah profil rata-
rata visibility harian yang terjadi pada bulan Juni 

2022.

Gambar Profil Rata – rata Visibility Harian bulan Juni 2022

3. CURAH HUJAN

Jumlah curah hujan pada bulan Juni 2022 

adalah 107,4 mm dengan jumlah hari hujan 

sebanyak 15 hari. Bila dibandingkan dengan bulan 

Mei 2022, jumlah curah hujan dan hari hujan pada 

bulan Juni 2022 sudah mengalami penurunan yang 

disebabkan monsun Australia yang sudah mulai 

memasuki wilayah Indonesia khususnya Stasiun 

Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta. Distribusi 

curah hujan bulan Mei 2022 pada dasarian I (10 

hari pertama) adalah 63,6 mm, kemudian pada 

dasarian II sebesar 0,4 mm, dan pada dasarian 

III dengan jumlah curah hujan sebesar 43,4 mm. 

Berikut adalah grafik profil curah hujan pada bulan 
Juni 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Juni 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Pada Bulan Juni 2022, nilai rata-rata temperatur 

udara adalah sebesar 26,9°C. Berdasarkan 

Gambar Profil Temperatur Udara Bulan Juni 2022, 
terlihat bahwa temperatur udara rata-rata harian 

pada bulan Juni 2022 berkisar antara 25°C hingga 

29°C. Nilai temperatur udara maksimum pada 

bulan Juni 2022 tercatat mencapai 33,8°C pada 

tanggal 1 dan 2 Juni 2022, sedangkan temperatur 

udara minimum sebesar 20,8°C tercatat terjadi 

pada tanggal 5 Juni 2022. Berikut adalah profil 

temperatur udara bulan Juni 2022.

Gambar Profil Temperatur Udara bulan Juni 2022
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5. TEKANAN UDARA

Tekanan udara (QFE) rata - rata di Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta pada bulan Juni 

2022 adalah sebesar 1008,4 mb. Nilai tekanan 

udara minimum tercatat pada bulan ini mencapai 

1004,3 mb yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2022. 

Sedangkan nilai tekanan udara maksimum bulan 

ini sebesar 1011,8 mb yang terjadi pada tanggal 

22 Juni 2022. Berikut adalah profil tekanan udara 
bulan Juni 2022. 

Gambar Profil Tekanan Udara bulan Juni 2022

6. KELEMBAPAN UDARA

Pada Bulan Juni 2022, rata-rata kelembapan 

udara adalah sebesar 82%. Nilai kelembapan udara 

maksimum pada bulan Juni 2022 mencapai 97%, 

sedangkan kelembapan udara minimum bulan ini 

mencapai 49%. Berikut adalah profil kelembapan 
udara bulan Juni 2022.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Juni 2022

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 

PENERBANGAN

Kegiatan take-off ataupun landing pesawat 

terbang dipengaruhi oleh kondisi cuaca di runway 

maupun wilayah aerodome. Oleh karena itu, 

informasi cuaca yang diberikan oleh Stasiun 

Meteorologi Soekarno-Hatta menjadi komponen 

penting agar take-off dan landing pesawat terbang 

dapat berjalan dengan baik. Tabel Rangkuman 

Keadaan Cuaca Bulan Juni 2022 memberikan 

informasi ringkasan kondisi cuaca yang terjadi di 

wilayah Bandara Soekarno-Hatta pada bulan Juni 

2022.

Tabel Rangkuman Keadaan Cuaca Bulan Juni 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 - - - - 0

2 HZ TSRA -RA BR 16.5

3 BR - HZ HZ 0

4 HZ - - - 0

5 - LTNG LTNG -RA TTU

6 HZ LTNG -RA -BR 4.8

7 BR - HZ TSRA 13.6

8 TSRA LTNG HZ BR 0.6

9 HZ TSRA BR TS 27.5
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10 - LTNG - BR 0.6

11 - - HZ BR 0

12 HZ - HZ LTNG 0

13 HZ - HZ HZ 0

14 HZ - HZ HZ 0

15 BR -RA HZ BR 0.4

16 BR -RA HZ BR TTU

17 -RA -RA HZ HZ TTU

18 HZ - HZ BR 0

19 BR - HZ HZ 0

20 HZ HZ HZ LTNG 0

21 HZ - HZ TSRA 40

22 BR TSRA LTNG BR 1.4

23 BR - - BR 0

24 HZ HZ HZ -RA 1

25 BR - HZ TS 0

26 BR - HZ HZ 0

27 HZ - TS -RA 1

28 BR - HZ HZ 0

29 - - HZ HZ 0

30 - - - -RA TTU

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 

JULI

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

arah dan kecepatan angin bulan Juli selama 

10 tahun (2012–2021) menyajikan data dalam 
bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan untuk 

kegiatan take-off dan landing selama bulan Juli 

2022.  ACS arah dan kecepatan angin di bulan Juli 

menunjukkan variasi angin dari arah Utara hingga 

Barat Daya, namun dapat dilihat angin dominan 

bertiup dari arah Timur Laut dan Selatan. Kecepatan 
angin juga bervariasi dari nilai paling rendah hingga 

kecepatan diatas 17 knot. Frekuensi kecepatan 

angin paling banyak yang terjadi di bulan Juli ada 

pada kisaran 1–4 knot (37,0%), disusul kemudian 
dengan kecepatan angin kisaran 4–7 knot (34,1%). 
Persentase angin calm sebesar 5,1%, sedangkan 
persentase angin dengan kecepatan di atas 17 

knot hanya sebesar 0,1% yang sebagian besar 
terjadi dari arah Timur Laut. Berikut ACS arah 
dan kecepatan angin bulan Juli periode 10 tahun 

terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Juli Periode 2012–
2021
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2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 

yang menjadi salah salah satu komponen penting 

dalam kegiatan take-off dan landing. Aerodrome 

Climatological Summary (ACS) memberikan 

informasi terkait kondisi visibility pada bulan Juli 

selama 10 tahun (2012–2021) guna memberikan 
gambaran keadaan visibility pada bulan Juli tahun 

2022 di bandara Soekarno-Hatta. Secara umum 

kondisi visibility bulan Juli didominasi pada kisaran 

5000–8000 meter dengan persentase di atas 60% 
terjadi pada pukul 14.00–19.00 UTC, sedangkan 
persentase terendah terjadi pada pukul 08.00 dan 

09.00 UTC. Nilai visibility kisaran 3000–5000 meter 
dengan persentase tertinggi terjadi pada pukul 

23.00 UTC (44,9%), sedangkan untuk nilai visibility 

1500–3000 meter terlihat bahwa frekuensi kejadian 
tidak signifikan, tercatat persentase tertinggi hanya 
4,5% pada pukul 00.00 UTC. Berikut ACS visibility 

Juli periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Visibility bulan Juli Periode 2012–2021

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 

temperatur udara selama 10 tahun terakhir (2012–
2021) di Bandara Soekarno-Hatta dapat dijadikan 

acuan untuk melihat kondisi temperatur udara pada 

bulan Juli tahun 2022. Secara umum temperatur 

udara didominasi kisaran nilai 25°C–30°C dengan 

persentase tertinggi sebesar 97,1% terjadi pada 
pukul 01.00 UTC, kemudian diikuti dengan 

persentase 96,5% pada pukul 11.00 UTC. Nilai 
temperatur udara pada kisaran 30°C–35°C terjadi 
pada pukul 04.00 UTC hingga 08.00 UTC dengan 

persentase tertinggi terjadi pada pukul 05.00 

UTC (91,6%). Sedangkan nilai temperatur udara 
terendah yaitu kisaran 20°C–25°C terlihat frekuensi 

kejadian mulai signifikan pada pukul 20.00 UTC, 
dengan persentase tertinggi mencapai 84,2% pada 
pukul 23.00 UTC. Hal ini menunjukkan pada bulam 

Juli khususnya pada waktu dini hari hingga pagi 

hari kondisi udara akan terasa lebih dingin dari 

biasanya. Berikut ACS temperatur udara bulan Juli 

periode 10 tahun terakhir. (heri&umi)

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Juli Periode 2012–2021
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PRAKIRA AN CUACA BULAN JULI 2022

S
ecara klimatologis pada Bulan Juli 
sebagian besar wilayah Indonesia sudah 
memasuki musim kemarau termasuk 
di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. 

Namun ternyata hujan masih terjadinya di awal 
bulan Juli. Lalu bagaimana prakiraan cuaca satu 
bulan ke depan di wilayah Bandara Soekarno-
Hatta? Untuk mengetahui prakiraan cuaca periode 
satu bulan yang termasuk prakiraan musim maka 
diperlukan analisis kondisi faktor global. Letak 
wilayah Indonesia secara geografis yang berada 
di daerah tropis dan sebagian besar wilayahnya 
yang terdiri dari lautan, sehingga kondisi cuacanya 
sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara 
atmosfer dan laut. Untuk itu, mari kita simak analisis 
kondisi faktor global yang mempengaruhi cuaca di 
Indonesia sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole

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

diketahui dengan menghitung perbedaan anomali 
suhu permukaan laut Samudera Hindia tropis 
bagian barat (50°E-70°E, 10°S-10°N) dengan 
Samudera Hindia tropis bagian timur (90°E-120°E, 
10°S-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, 
positif dan bernilai netral. IOD bernilai negatif 
menunjukkan adanya aliran masa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian Barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan 
awan dan bertambahnya intensitas curah hujan di 
wilayah Indonesia. 

Gambar Fase IOD Negatif (Sumber : http://www.bom.gov.au)
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IOD bernilai positif menunjukan adanya aliran 
massa udara dari Samudera Hindia bagian timur 
ke wilayah Samudera Hindia Bagian Barat yang 
lebih hangat. Hal ini menyebabkan berkurangnya 
pembentukan awan dan menurunya intenstas 
curah hujan di wilayah Indonesia.

Gambar Fase IOD Positif (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Pada saat IOD bernilai netral maka aliran 

massa udara dari Samudra Pasifik akan melewati 
pulau-pulau di Indonesia dan menghasilkan 

kondisi lautan di Australia Bagian Barat menjadi 

tetap hangat sehingga massa udara yang naik 

di atas wilayah ini membentuk awan-awan hujan 

di bagian Barat cekungan Samudra Hindia serta 

menghasilkan aktifitas Angin Baratan di sepanjang 
garis Khatulistiwa. 

Gambar Fase IOD Netral (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Berdasarkan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction), pada bulan Juli 
2022 perhitungan prakiraan nilai IOD menunjukkan 
nilai negatif untuk semua Model NWP. Hal ini 
mengindikasikan untuk Bulan Juli 2022 diprakirakan 

adanya aliran masa udara dari wilayah Samudera 
Hindia bagian Barat ke wilayah Indonesia, sehingga 
ikut berkontribusi dalam pembentukan awan dan 
bertambahnya intensitas curah hujan di wilayah 
Indonesia. 

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

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD 
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Pada saat El Nino nilai suhu permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan NINO 3.4 memiliki nilai > +0.8°C 
dari suhu permukaan laut rata-ratanya. Sedangkan 
pada saat La Nina nilai udara permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan NINO 3.4 bernilai >-0.8°C dari 
suhu permukaan laut rata-ratanya.
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Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Juli 2022

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

Pada gambar  diatas dapat dilihat hasil dari 
perhitungan prakiraan semua Model Internasional 
NWP (Numerical Weather Prediction) yang 
menunjukan bahwa Indeks NINO 3.4 untuk bulan 
Juli berada pada netral atau tidak mempengaruhi 
kondisi cuaca umum global yang terjadi.

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 
awal bulan Juli 2022 menunjukkan nilai +20.0 yang 
berarti sedang berada di fase La Nina sehingga 
diprakirakan akan terjadi peningkatan pertumbuhan 
awan di wilayah Indonesia. 

Keadaan Suhu Muka Laut

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Juli 2022
(Sumber : http://www.bom.gov.au)

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. Sementara, jika bernilai negatif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
rendah dari rata-ratanya yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan pertumbuhan awan dan 
menurunnya intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Pada Gambar Prakiraan Anomali Suhu 
Muka Laut Bulan Juli 2022 menunjukkan bahwa 
prakiraan anomali suhu muka laut bulan Juli 2022 
bernilai positif di seluruh wilayah Indonesia. Di 
wilayah perairan Jawa bagian barat anomali suhu 
muka lautnya bernilai antara +1.2°C s/d +2.0°C 
yang akan mendukung dalam peningkatan uap air 
dan intensitas curah hujan di wilayah ini.

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 8 fase yang dapat diketahui 
dengan melihat diagram fase monitoring MJO yang 
dikeluarkan oleh Bureau of Meteorology Australia 
(Badan Meteorologi Australia). Pada tiap fase 
MJO memiliki dampak pada wilayah yg berbeda. 
MJO berdampak di wilayah Indonesia apabila 
nilai indeks MJO berada pada fase 3,4,5 dan 
dinyatakan lemah apabila berada dalam lingkaran. 
Berdasarkan Gambar Diagram Fase MJO posisi 
MJO pada tanggal 4 Juli 2022 berada pada 
kuadran 4. Keadaan ini menunjukkan prakiraan 
fenomena MJO pada fase aktif atau mendukung 
pada pembentukan awan-awan konvektif di wilayah 
Indonesia.



12 Vol 5 No 6 2022ISSN 2684-7299

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. Dari Gambar 
OLR Total dan Anomali OLR rata-rata periode 28 
Juni hingga 4 Juli 2022 (OLR total 7 hari terakhir) 
terlihat bahwa nilai indeks OLR pada awal Bulan 
Juli 2022 di sekitar Pulau Jawa bagian barat 
berkisar antara 260 W/m² hingga 280 W/m². Nilai 
OLR yang tinggi menunjukkan sedikitnya tutupan 

awan yang terdapat di wilayah tersebut termasuk 
Bandara Soekarno-Hatta.

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

Kesimpulan

Pada Bulan Juli wilayah Indonesia khususnya 
kawasan Bandara Soekarno-Hatta berada pada 
musim kemarau. Hal ini sesuai dengan nilai indeks 
OLR yang menunjukkan sedikitnya tutupan awan 
dalam periode waktu 7 hari terakhir.  Namun, nilai 
IOD yang negatif, fenomena MJO yang aktif dan 
masih hangatnya suhu muka laut merupakan 
kondisi yang mendukung adanya peningkatan uap 
air. Sehingga pada bulan Juli wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta diprakirakan sudah memasuki 
musim kemarau.  Namun hujan dengan intensitas 
ringan hingga sedang dengan durasi singkat masih 
akan terjadi di bulan ini. (ainy)

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata periode 28 Juni hingga 4 Juli 2022 (Sumber : http://www.bom.gov.au)
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THERMOCLINE

S
ekian lama waktu berlalu, hingga kini 

kian kemari semakin sering intensitas 

pembentukan fenomena badai tropis yang 

terbentuk dilautan dekat wilayah benua 

maritim Indonesia. Pembentukan badai tropis ini tentu 
mempengaruhi kondisi fluktuasi cuaca di wilayah yang 
berdekatan dengan fenomena badai tropis tersebut 

yaitu wilayah Indonesia, pembentukan awan konvektif 
yang meluas menimbulkan fenomena didalamnya 

seperti thunderstorm yang diiringi dengan hujan lebat. 
Magnitude kecepatan angin kencang (dampak dari 
ekor badai tropis) pun mempengaruhi di beberapa 

ketinggian kolom atmosfer diwilayah benua maritim 
Indonesia menciptakan shear atau geser angin yang 

membuat daur hidup awan konvektif semakin bertahan 
lama, dampaknya yang sampai angin permukaan 

menambah tersendiri di wilayah bandar udara tempat 

pesawat melakukan take off dan landing. Badai tropis 
terbentuk diatas lautan yang menghangat. Pada bulan-
bulan tertentu seperti musim penghujan di benua 
maritim Indonesia hingga memasuki masa transisi 
cuaca, suhu muka laut di perairan dekat wilayah benua 
maritim Indonesia menghangat menciptakan sistem 
tekanan rendah. Seperti bulan musim penghujan 
seperti bulan Desember, Januari dan Februari lautan di 
sekitar kawasan benua maritim Indonesia menghangat 
yang diikuti fenomena global La Nina, seperti kondisi 
fenomena La Nina yang terjadi dari akhir tahun 2021 
hingga saat ini yang memasuki masa transisi. 

Gambar SOI (sumber bom.gov.au)

Analisis pembentukan tropical cyclone terdapat 

peningkatan transport panas di samudera hal ini dapat 

dilakukan dengan analisis laju deposisi panas di lapisan 

thermocline (termoklin). Suhu permukaan laut untuk 
pembentukan tropical cyclone sekurang-kurangnya 
26.5°C hingga ke kedalaman 60 meter. 
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Termoklin merupakan lapisan perairan samudera 

yang mengalami perubahan temperatur ekstrem 

seiring dengan perubahan kedalaman laut termoklin 

kedalamannya semi permanen dalam perairan 

karena keberadaan lapisan ini sangat bergantung 

pada musim, lintang dan mekanisme percampuran. 

Kedalaman termoklin terbentuk melalui pemanasan 

atau pendinginan secara radiatif permukaan air 

pada siang atau malam hari, energi radiasi matahari 

yang sampai ke permukaan bumi hanya diserap 

hanya beberapa cm selanjutnya panas yang diserap 
oleh beberapa segmen kedalam air didistribusikan 

oleh mekanisme pergerakan yang ada di laut seperti 
upwelling dan downwelling mendistribusikan panas 

lebih dalam dan lebih merata. Selain dari faktor 

tersebut, faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kedalaman dan ketebalan termoklin meliputi variasi 

cuaca serta musim, posisi lintang bumi, dan kondisi 

lingkungan setempat, seperti pasang surut dan arus 

pergerakan fluida. (soni)
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PENDETEKSI TSUNAMI

I
ndonesia adalah salah satu negara yang paling 

rawan bencana di dunia. Hal ini karena posisi 

Indonesia yang berada di wilayah pertemuan 

lempeng dan ring of fire. Fenomena ring of 

fire di Indonesia terjadi akibat letak Indonesia yang 

secara geologis terdapat dua sirkum pegunungan 

api (mediterania dan pasifik). Oleh karena berada 

di daerah seperti itu, wilayah Indonesia memiliki 

risiko gempa bumi dan tsunami. Namun, tahukah 

Anda bahwa ada suatu alat yang bisa mendeteksi 

terjadinya tsunami?

Bouy- Bottom Pressure Recorder System

Buoy adalah suatu alat terapung yang bisa 

mendeteksi gelombang yang disebabkan oleh 

gempa bumi bawah laut. Buoy akan bertugas untuk 

mengawasi dan mencatat perubahan tingkat pada 

air laut di samudera.

Alat ini yang paling umum digunakan oleh 

badan meteorologi negara di seluruh dunia 

termasuk BMKG. Buoy memiliki dua bagian yaitu 

bagian yang mengapung di atas air serta bagian 

yang ada di dasar laut dinamakan dengan sensor 

pendeteksi tekanan air laut. Sensor pendeteksi 

tekanan mampu beroperasi dengan baik hingga 

pada kedalaman 6000 m (6 km).  

Gambar Cara Kerja Bouy
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Dengan adanya baterai yang tahan lama maka 

sensor ini dapat bertahan selama 4 tahun di dasar 

laut. Kedua bagian buoy ini berkomunikasi dengan 

satu sama lain melalui metode yang disebut 

dengan akustik telemetri. Akustik telemetri seperti 

nama nya berarti menggunakan gelombang suara 

untuk berkomunikasi di jarak yang jauh. Bagian 

buoy yang berada di dasar lautan ini secara rutin 

mengukur tekanan dan suhu di dasar laut kemudian 

mengirimkan informasi secara berkala ke bagian 

yang mengambang di atas laut. Hal ini dilakukan 

dengan memanfaatkan kristal kuarsa yang dapat 

mengirimkan bunyi dengan frekuensi tertentu dan 

ditangkap oleh bagian yang mengambang di atas. 

Sistem ini memiliki dua jenis mode yaitu standar 

dan event. Standar berarti tekanan dan temperatur 

air laut berada di range nilai yang normal. Jika tidak 

terdeteksi apapun yang abnormal, untuk menghemat 

baterai biasanya sensor hanya akan mengirimkan 

informasi setiap 15 menit sekali. Sedangkan event 

berarti nilai tekanan dan temperatur berada di nilai 

yang tidak normal. Jika terjadi event, maka buoy 

akan secara terus menerus mengirimkan informasi 

dengan lebih intens setiap satu menit sekali. Jika 

range nilai tekanan dan temperatur kembali normal 

dalam waktu 4 jam, maka mode akan kembali ke 

mode standar. 

Gambar Peluncuran Buoy Merah Putih di Selat Sunda

Gambar Buoy Merah Putih yang dipasang BPPT, 14 April 2019, di 

area Gunung Anak Krakatau untuk memantau gejala tsunami

Lokasi penempatan buoy harus cukup jauh 
dari titik yang bisa menjadi pusat gempa untuk 

menghindari intervensi data akibat gempa. Namun, 

buoy juga tidak boleh diletakkan terlalu jauh 

agar bisa mendeteksi perubahan kondisi dalam 

laut akibat gempa. Selain itu sensor buoy harus 

diletakkan lebih dalam dari 3000 m dari permukaan 

laut agar data yang direkam tidak terpengaruh oleh 

perubahan cuaca di permukaan laut. 

Deteksi Melalui Iridium Satelit

Untuk mengirimkan informasi yang diterima oleh 

bagian buoy yang mengapung di laut kepada BMKG, 

diperlukan bantuan satelit yang dinamakan iridium 

satelit. Saat ini telah ada inisiatif untuk membentuk 

Global Earth Observation System of System 

(GEOSS). Sistem ini mendeteksi perubahan cuaca 

di seluruh dunia. Kedepannya, dengan riset yang 

saat ini masih berkelanjutkan diharapkan sistem ini 

juga akan mencakup sistem deteksi tsunami yang 

dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia.

Membandingkan dengan Model Simulasi 

Komputer

 Jika data berupa peringatan dari buoy 

dan satelit telah diterima oleh BMKG biasanya 

data akan terlebih dahulu diproses sebelum 

mengeluarkan peringatan kepada masyarakat. 

Biasanya untuk menentukan jika data dari buoy 

memang merupakan indikasi akan terjadinya 

tsunami, BMKG perlu membandingkan dengan 

model komputer, baik yang buatan maupun model 

record dari tsunami yang sebelumnya terjadi. 

Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 7 menit 

sampai akhirnya dapat memberikan peringatan 

resmi melalui televisi, radio, sirine, dan berbagai 

akun sosial media. (jihan)
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A
erometweb merupakan produk yang dikembangkan oleh Meteo France International (MFI) 

dan Meteo-France (MF). Aerometweb adalah suatu aplikasi atau tools yang digunakan 

untuk memberikan informasi meteorologi penerbangan dan membuat Flight Document 

yang sudah disesuaikan dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO).  

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan MFI mengadopsi aerometweb 

ke dalam sistem kerja yang bertujuan untuk menguatkan layanan informasi BMKG kepada stakeholder 

khususnya di bidang penerbangan. Dengan adanya aerometweb ini, diharapkan pengguna jasa layanan 

meteorologi penerbangan bisa dengan mudah dan cepat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. 

Aerometweb berbasis internet, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan syarat sudah 

memiliki account. Aerometweb juga memungkinkan maskapai untuk mengunduh dan memilih parameter 

cuaca apa saja yang diperlukan untuk penerbangan mereka. Flight Document yang dihasilkan pun akan 

sesuai dengan rute penerbangan yang telah dijadwalkan oleh masing-masing maskapai. Selain itu, 

aerometweb bisa digunakan untuk pembuatan Flight Document Express yaitu untuk penerbangan khusus 

atau di luar jadwal penerbangan rutin, seperti kedatangan RI 1, helikopter dengan jelajah terbang rendah 

dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya aerometweb ini, BMKG mampu meningkatan kualitas dan 

kuantitas layanan informasi cuaca penerbangan yang diberikan. (Tia) 



19Vol 5 No 6 2022 ISSN 2684-7299

ANALISIS PROFIL TIPE WEATHER SOUNDING 

TERHADAP FENOMENA CUACA 

DI WILAYAH BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA BULAN MARET 2022

Soni Soeharsono

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

Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

email : soni.soeharsono@bmkg.go.id

ABSTRAK

Profil termodinamika Skew-T Log P radiosounding dapat menjelaskan fenomena cuaca buruk yang 
akan terjadi dalam beberapa waktu jam ke depan, seperti profil sounding tipe B loaded gun maupun tipe 
C humid/rain sounding seperti yang terdapat pada pengamatan udara atas radiosounding di Stasiun 

Meteorologi  Kelas I Soekarno-Hatta yang memiliki properti seperti nilai CAPE dan TT indeks yang sedang 

hingga besar, nilai SI dan LI yang sedang hingga besar serta kadar kelembapan RH dan Total Precipitable 

Water yang besar sepanjang ketinggian tertentu diiringi dengan lapisan kering yang besar yang dapat 

ditaksir dengan menggunakan nilai DCAPE.

Kata kunci: Skew-T Log P, angin kencang, indeks labilitas

1. Pendahuluan

Radiosounding berguna bagi prakirawan 

dalam menentukan kondisi prakiraan cuaca 

dalam beberapa jam ke depannya dalam 

wilayah area prakiraan cuaca yang sempit. Data 

radiosounding didapatkan dari pengamatan 

radiosounde, dropsonde atau dari pesawat selama 

menjelajah yang data tersebut diolah ke dalam 

peta termodinamika tephigram, emagram ataupun 

Skew-T Log P [7]. Pengamatan radiosounding 

yang dilakukan oleh stasiun meteorologi udara 

atas salah satunya stasiun meteorologi udara atas 

Soekarno-Hatta yang terletak di wilayah domain 

pengamatan Bandar udara Soekarno-Hatta 

dilakukan sebanyak dua kali setiap hari untuk 

mengetahui kondisi atmosfer setempat yang sangat 

berguna bagi prakirawan untuk membuat input 

prakiraan dalam menentukan fenomena cuaca 

di wilayah Bandar udara Soekarno-hatta dalam 

beberapa jam ke depan yang dapat mengganggu 

aktivitas penerbangan di wilayah tersebut. 

Fenomena cuaca signifikan yang berdampak 
langsung adalah fenomena angin kencang yang 

dihasilkan oleh awan thunderstorm yang dapat 

membuat pesawat terbang mengalami gangguan 

saat fase take off dan landing di sekitar landasan 

pacu seperti adanya fenomena windshear, 

crosswind maupun tailwind [4]. Terdapat berbagai 

macam tipe radiosounding cuaca seperti inverted 

V, Loaded gun, rain/ humid, wet microburst, Dry 

rain, Snow rain, Sleet, Freezing rain, Cold rain, Wet 

bulb, Morning Inversion, Low level jet dan elevated 

convection. Beberapa mengklasifikasikan severe 

weather sounding seperti sounding tipe A inverted 

V, sounding tipe B loaded gun dan sounding tipe C 

rain/ humid sounding [6], yang dapat menghasilkan 

fenomena cuaca buruk.  Miller mendeskripsikan tipe 

radiosounding menjadi beberapa tipe berdasarkan 

profil suhu dan suhu titik embun dari peta diagram 
termodinamik Skew-T Log P beserta propertinya 
[3]. 

Gambar 1. Severe weather sounding Miller Tipe 1 “loaded gun”
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Tipe 1 severe weather sounding yang sering 

disebut sebagai loaded gun yang mempunyai profil 
seperti pada Gambar 1, memiliki properti seperti 

terdapatnya udara basah di lapisan troposfer bawah 

dengan kedalaman 100 s/d 150 mb, terpisahkan 

dengan lapisan inversi kering di atasnya yang 

kering. Sounding Tipe 1 ini biasanya memiliki nilai 

CAPE dan indeks TT yang besar serta nilai LI dan 
SI yang rendah. 

Gambar 2. Severe weather sounding Miller Tipe 2

Tipe 2 sounding yang umum terdapat di daerah 

tropis yang mempunyai kriteria seperti lapisan 

kelembapan dan tidak stabil yang panjang dengan 

nilai RH> 60% dari permukaan hingga ketinggian 7 
km, serta tidak terdapat lapisan stabil atau lapisan 

inversi. Tipe 3 sounding serupa dengan Tipe 2, 

namun lebih dingin yang biasa terjadi dekat dengan 

siklon atau punggung.

 
Gambar 3. Severe weather sounding Miller Tipe 3

 
Gambar 4. Severe weather sounding Miller Tipe 4 “Inverted V”

Terdapat tipe sounding dari profil Skew-T Log p 
yang serupa dengan tipe loaded gun ini yaitu wet 

microburst sounding, terdapat lapisan basah yang 

membentang dari permukaan hingga ketinggian 4 

– 5 km dengan nilai kelembaban yang lebih besar 
(precipitable water), kemudian terdapat udara 

kering di lapisan menengah, tipe ini menghasilkan 

fenomena microburst. Sounding tipe C rain/ humid 

serupa seperti wet microburst terdapat kelembapan 

yang tinggi (Precipitable water) membentang 

dari permukaan hingga minimal sampai lapisan 

700 mb, terdapat sedikit udara kering yang 

dapat menghasilkan magnitude downdraft (angin 

kencang) lemah hingga sedang [6].

Gambar 5. Humid/ Rain Sounding

Pada tulisan ini, penulis hendak bermaksud 

mengkaji data radiosounding pada bulan Maret 

2022 beserta fenomena yang dihasilkan pada 

tanggal profil sounding yang dihasilkan dengan 

pengamatan radiosounde di Stasiun Meteorologi 

Soekarno-Hatta, karena pada bulan Maret yang 

telah berlalu beberapa kali penulis temukan profil 
sounding yang serupa dengan yang dideskripsikan 
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oleh Miller seperti profil Tipe 1/ Tipe B loaded gun/ 

wet microburst sounding beserta propertinya yang 

terjadi pada gambar di bawah. 

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 6. Profil sounding Miller Tipe I loaded gun atau wet 
microburst (a) 01 Maret 2014, 00Z; (b) 01 Maret 2014, 12Z; (c) 13 

Maret 2014, 00Z; 30 Maret 2014, 00Z

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 7. Profil sounding Miller Tipe 2 tropis (a) 13 Maret 2012, 00Z; 
(b) 02 Maret 2014, 00Z; (c) 08 Maret 2014, 00Z; 08 Maret 2015, 00Z

Dengan kemungkinan profil tipe sounding yang 

demikian dapat juga terjadi pada bulan Maret 2022 

beserta dampak analisis cuaca pada tanggal yang 

sama di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang dapat 

menghasilkan fenomena yang dapat mengganggu 

kegiatan penerbangan selama fase take off dan 

landing. 

2. Metode Penelitian

Gambar 8. Peta Provinsi Banten 

Fenomena yang diamati di sini adalah awan 

konvektif atau thunderstorm yang menghasilkan 

fenomena cuaca buruk di lingkungan bandara 

seperti angin kencang, untuk mempermudah 

seleksi suspek thunderstorm yang terjadi 

pada bulan Maret 2022 yang memiliki profil 
termodinamika sounding seperti pada tipe-tipe 

sounding yang telah dijelaskan pada pendahuluan, 

penulis menggunakan perbandingan antara nilai 

Convective Inhibition (CIN) dengan Convective 

Available Potential Energi (CAPE), CIN/CAPE; 

semakin mendekati nilai nol maka pembentukan 

awan konvektif terjadi. Hail ini untuk memudahkan 

penulis mengidentifikasi kemungkinan besar 
pembentukan awan sebelum menelusuri data 

Radar Doppler lebih lanjut [5].

Kemudian penulis akan mendeskripsikan tipe 

sounding berdasarkan profil suhu dan suhu titik 
embun melalui peta Skew-T Log P beserta properti 
yang telah dijelaskan seperti nilai CAPE, TT indeks, 

Showalter indeks, dan Lifting indeks. Indeks-indeks 
tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan 

perhitungan komputerisasi dengan menggunakan 

aplikasi RAOB. Batasan-batasan kriteria nilai-nilai 

indeks tersebut menggunakan acuan dari BMKG 

pusat yang dituangkan dalam buku pedoman 

Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF). 

Kriteria yang ditetapkan pada nilai indeks CAPE < 

1000 J/kg menyatakan energi kurang, nilai indeksi 

CAPE = 1000 s/d 2500 J/kg, energi besar, untuk 

indeks CAPE > 2500 J/kg menunjukan energi yang 

sangat besar. Indeks TT = 45 s/d 50 menunjukan 

konvektif kuat dan potensi petir lokal, indeks TT 

= 51 s/d 56 menunjukan indikasi kemungkinan 

fenomena petir meluas, indeks TT > 56 menunjukan 

indikasi fenomena petir semakin merata ke arah 

cuaca buruk. Indeks SI = 0 s/d 3 menunjukan 

potensi fenomena shower, kemudian nilai SI = -3 

s/d 0 menunjukan fenomena thunderstorm serta 

nilai SI = -3 s/d -6 menunjukan kemungkinan 

fenomena thunderstorm hebat. Batasan nilai LI 
yang dirincikan pada buku pedoman AMF memiliki 

kriteria LI = 0 s/d -2 menunjukan atmosfer labil, nilai 
LI = -2 s/d -6 menunjukan atmosfer labil berpotensi 
menhasilkan fenomena thunderstorm, nilai LI < 
-6 mengindikasikan kondisi atmosfer yang sangat 

labil. Untuk nilai precipitable water dengan nilai 

lebih besar dari 1,75 inci menunjukan sounding 

dengan kandungan uap air yang basah, kemudian 

jika nilai precipitable water kurang dari 0,75 inci 

menunjukan sounding yang kering. Batasan nilai 

DCAPE menggunakan acuan penelitian luar dari 
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kejadian thunderstorm hingga signifikan hail/ angin 

kencang diambil dari nilai mediannya antara 600 J/

kg s/d 900 J/kg.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 9. Grafik CAPE dan TT indeks

Berdasarkan gambar di atas nilai CAPE tertinggi 

tanggal 31 Maret 2022 bernilai 2707 J/kg dan nilai 

CAPE terendah terdapat pada tanggal 03 Maret 

2022 senilai -76 J/kg. Selanjutnya nilai indeks TT 

tertinggi terdapat pada tanggal 26 Maret 2022 

sebesar 45,7, kemudian nilai indeks TT sebesar 

terendah pada tanggal 03 maret 2022 sebesar 

40,2.

Gambar 10. Grafik CAP (Capping Inversion)

Berdasarkan gambar di atas nilai CAP tertinggi 

tanggal 28 Maret 2022 bernilai 3,9 dan nilai CAP 

terendah terdapat pada tanggal 01 Maret 2022 

senilai -0.1. Selain dari tanggal 28 Maret 2022 

terdapat nilai yang cukup tinggi jika diamati lebih 

lanjut pada grafik CAP di atas terdapat nilai tinggi 
pada tanggal 3, 9, 17, 24 dan 27 Maret 2022 yang 

bisa dijadikan acuan untuk menentukan sounding 

Miller Tipe I/ Tipe b loaded gun atau wet microburst 

sounding dengan menelisik lebih jauh posisi 

eksistensi inversi berada pada ketinggian mana 

lapisan troposfer di Gambar 13 inversion.  

Gambar 11. Grafik perbandingan CIN/CAPE

Berdasarkan gambar di atas nilai CIN tertinggi 

tanggal 01 Maret 2022 bernilai 0 J/kg dan nilai 

CAPE terendah terdapat pada tanggal 24 Maret 

2022 senilai -344 J/kg. Perbandingan antara nilai 

CIN dengan CAPE hampir selama bulan Maret 

2022 mendekati nilai nol kecuali pada tanggal 3, 6, 

9,15 dan 27.

Gambar 12. Grafik DCAPE

Berdasarkan gambar di atas nilai DCAPE 

tertinggi tanggal 19 Maret 2022 bernilai 896 J/kg 

dan nilai CAPE terendah terdapat pada tanggal 01 

Maret 2022 senilai 56 J/kg.

Gambar 13. Inversion
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Selama bulan Maret 2022 terdapat fenomena 

subsidence inversion di lapisan troposfer rendah 

pada tanggal 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27 dan 28. Selanjutnya 

terdapat di troposfer menengah pada tanggal 29. 

Untuk profil Skew-t Log P sounding tipe I miller 

atau tipe b severe weather sounding loaded gun 

memiliki properti inversion di lapisan rendah dan 

wet microburst sounding di lapisan menengah, 

maka untuk tanggal-tanggal tersebut di atas dapat 

menjadi kriteria untuk seleksi profil radiosounding 

tipe tersebut.

Gambar 14. Gambar Relative Humidity

Penulis mengambil batasan kelembapan dari 

properti sounding Miller Tipe 2 tropis yang lembab 

dengan nilai RH > 60%, maka untuk nilai RH 
pada bulan Maret 2022, hampir seluruhnya dari 

permukaan hingga ketinggian 500 mb nilai RH 

> 70% hal ini dapat dikatakan lapisan troposfer 
bawah pada bulan Maret 2022 cukup basah. 

Gambar 15. Grafik SI dan LI

Berdasarkan gambar di atas nilai LI tertinggi 
tanggal 03 Maret 2022 bernilai 1,0 dan nilai LI 
terendah terdapat pada tanggal 31 Maret 2022 

senilai -5,9. Selanjutnya nilai SI tertinggi terdapat 

pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 2,7, kemudian 

nilai indeks SI terendah pada tanggal 26 Maret 

2022 sebesar -2,1.

Gambar 16. Grafik total Precipitable Water

Berdasarkan gambar di atas nilai Total 

Precipitable Water tertinggi tanggal 01 Maret 2022 

bernilai 2,6 inci dan nilai Total Precipitable Water 

terendah terdapat pada tanggal 29 Maret 2022 

senilai 2,0 inci. Berdasarkan kriteria dari data-data 

grafik di atas kemudian didapatkan sejumlah profil 
Skew-T Log P berikut;

Gambar 17. Diagram Termodinamika Skew-T Log P 
tanggal 01 Maret 2022

Pada tanggal 1 Maret 2022 terdapat profil 
sounding seperti pada gambar di atas yang 

memiliki properti kelembapan relatif RH ≥ 70% 
hingga ketinggian ±9 km, nilai precipitable water 

yang terukur pada tanggal tersebut adalah 2,6 inci 

yang menunjukan atmosfer sangat basah. Tidak 

terdapat capping inversion dengan nilai inversi 

-0,1 dan nilai DCAPE terendah sepanjang Maret 

2022 dengan nilai 56 J/kg yang menunjukan udara 

atmosfer lembab atau basah. 
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Gambar 18. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) tanggal 01 

Maret 2022

Berdasarkan citra radar column maximum 

produk (MAX) pada gambar di atas terbentuk 

awan di atas wilayah bandara, namun tidak 

menampakkan nilai reflektivitas, yang signifikan. 
Fluktuasi kecepatan angin cukup tinggi pada hari 

tersebut namun bukan diakibatkan oleh adanya 

fenomena gusty atau microburst.

Gambar 19. Diagram Termodinamika Skew-T Log P
 tanggal 02 Maret 2022

Tanggal 2 maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 70% sedalam ± 5km (500hPa) serta nilai 
precipitable water ± 2,3 inci. nilai CAPE sebesar 

347 J/kg dan indeks TT bernilai 43,0 serta nilai SI 

adalah -0,08 dan nilai LI adalah -1,62 kemudian 
nilai DCAPE sebesar 314 J/kg yang menunjukan 

kondisi atmosfer lembab. terdapat fenomena 

subsidence inversion di atmosfer rendah dengan 

nilai capping inversion sebesar 2,5. 

Gambar 20. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) 

tanggal 02 Maret 2022

Mengacu pada tampilan citra radar column 

maximum produk (MAX) tanggal 02 Maret 2022 

pukul 04.59 Z, nampak nilai reflektivitas maksimum 
radar di atas wilayah bandara dengan nilai ≥ 50 dbz 
serta terjadi angin kencang yang tercatat dengan 

magnitude 23,2 kt pada pukul 05.00 Z.

Gambar 21. Diagram Termodinamika Skew-T Log P 
tanggal 05 Maret 2022

Tanggal 5 Maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 80% sedalam ± 7 km (400hPa) serta 
nilai precipitable water ± 2,3 inci. nilai CAPE sebesar 

519 J/kg dan indeks TT bernilai 44,7 serta nilai SI 

adalah -0,66 dan nilai LI adalah -2,22 kemudian 
nilai DCAPE sebesar 430 J/kg yang menunjukan 

kondisi atmosfer lembab. Terdapat fenomena 

capping inversion dengan nilai sebesar 3,4. 
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Gambar 22. Citra Radar Doppler column maximum (MAX)

 tanggal 05 Maret 2022

Berdasarkan pada interpretasi citra Radar 

Doppler column maximum produk MAX tanggal 

05 Maret 2022 pukul 05.47 Z tercatat intensitas 

maksimum nilai reflektivitas  ≥ 40 dbz serta 
menghasilkan fenomena angin kencang yang 

berhasil tercatat dengan magnitude 31,4 knot pada 

pukul 05.46 Z.

Gambar 23. Diagram Termodinamika Skew-T Log P
 tanggal 08 Maret 2022

Tanggal 8 Maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 80% sedalam ± 7 km (400hPa) serta 
nilai precipitable water ± 2,4 inci. nilai CAPE 

sebesar 370 J/kg dan indeks TT bernilai 43,6 

serta nilai SI adalah 0,7 dan nilai LI adalah -1,48 
kemudian nilai DCAPE sebesar 327 J/kg yang 

menunjukan kondisi atmosfer lembab. Terdapat 

fenomena capping inversion di atmosfer bawah 

dengan nilai sebesar 3,8.

Gambar 24. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) 

tanggal 08 Maret 2022

Berdasarkan pada interpretasi citra Radar 

Doppler column maximum produk MAX tanggal 

08 Maret 2022 pukul 09.07 Z tercatat intensitas 

maksimum nilai reflektivitas ≥ 50 dbz namun tidak 
terbentuk dan menjauh dari atas wilayah bandara.

Gambar 25. Diagram Termodinamika Skew-T Log P 
tanggal 14 Maret 2022

Tanggal 14 Maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 70% sedalam ± 7 km (550hPa) serta 
nilai precipitable water ± 2,5 inci. nilai CAPE 

sebesar 1247 J/kg dan indeks TT bernilai 45,10 

serta nilai SI adalah -1,2 dan nilai LI adalah -3,15 
kemudian nilai DCAPE sebesar 516 J/kg yang 

menunjukan kondisi atmosfer lembab. Terdapat 

fenomena capping inversion dengan nilai sebesar 

2,1.
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Gambar 26. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) 

tanggal 14 Maret 2022

Berdasarkan pada interpretasi citra Radar 

Doppler column maximum produk MAX tanggal 

14 Maret 2022 pukul 09.31 Z tercatat intensitas 

maksimum nilai reflektivitas  ≥ 50 dbz kemudian 
nampak fenomena gusty pada tampilan radar 

tersebut dengan nilai reflektivitas lemah memanjang 
di atas bandara yang menghasilkan fenomena 

angin kencang yang berhasil tercatat dengan 

magnitude 21,6 knot pada pukul 09.45 Z.

Gambar 27. Diagram Termodinamika Skew-T Log P 
tanggal 21 Maret 2022

Tanggal 21 Maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 70% sedalam ± 6 km (500hPa) serta 
nilai precipitable water ± 2,1 inci. nilai CAPE sebesar 

556 J/kg dan indeks TT bernilai 42,10 serta nilai 

SI adalah 1,31 dan nilai LI adalah -0,65 kemudian 
nilai DCAPE sebesar 594 J/kg yang menunjukan 

kondisi atmosfer lembab. Terdapat fenomena 

capping inversion dengan nilai sebesar 2,8.

Gambar 28. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) 

tanggal 21 Maret 2022

Berdasarkan pada interpretasi citra Radar 

Doppler column maximum produk MAX tanggal 

21 Maret 2022 pukul 06.51 Z tercatat intensitas 

maksimum nilai reflektivitas  ≥ 50 dbz namun tidak 
terbentuk dan menjauh dari atas wilayah bandara.

Gambar 29. Diagram Termodinamika Skew-T Log P 
tanggal 23 Maret 2022

Tanggal 23 Maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 70% sedalam ± 10 km (250hPa) serta 
nilai precipitable water ± 2,2 inci. nilai CAPE sebesar 

1143 J/kg dan indeks TT bernilai 43,30 serta nilai 

SI adalah 0,52 dan nilai LI adalah -2,33 kemudian 
nilai DCAPE sebesar 329 J/kg yang menunjukan 

kondisi atmosfer lembab. Terdapat fenomena 

capping inversion dengan nilai sebesar 2,1.
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Gambar 30. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) 

tanggal 23 Maret 2022

Berdasarkan pada interpretasi citra Radar 

Doppler column maximum produk MAX tanggal 

23 Maret 2022 pukul 03.39 Z tercatat intensitas 

maksimum nilai reflektivitas  ≥ 40 dbz  serta 
menghasilkan fenomena angin kencang yang 

berhasil tercatat dengan magnitud 47 knot pada 

pukul 03.53 Z.

Gambar 31. Diagram Termodinamika Skew-T Log P
 tanggal 26 Maret 2022

Tanggal 26 Maret 2022 dengan profil sounding 

seperti di atas memiliki properti nilai kelembapan 

relatif RH ≥ 80% sedalam ± 5 km (550hPa) serta 
nilai precipitable water ± 2,3 inci. nilai CAPE sebesar 

618 J/kg dan indeks TT bernilai 45,7 serta nilai SI 

adalah -2,1 dan nilai LI adalah -2,25 kemudian 
nilai DCAPE sebesar 637 J/kg yang menunjukan 

kondisi atmosfer lembab. Terdapat fenomena 

capping inversion dengan nilai sebesar 3,2.

Gambar 32. Citra Radar Doppler column maximum (MAX) 

tanggal 26 Maret 2022

Berdasarkan pada interpretasi citra Radar 

Doppler column maximum produk MAX tanggal 

26 Maret 2022 pukul 04.11 Z tercatat intensitas 

maksimum nilai reflektivitas  ≥ 50 dbz  serta 
menghasilkan fenomena angin kencang yang 

berhasil tercatat dengan magnitud 19,7 knot pada 

pukul 04.14 Z.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kriteria dari properti dan profil yang 
telah dijelaskan sebagai atmosfer yang basah dan 

tak ada udara kering dan capping inversion pada 

tanggal 01 Maret 2022 masuk dalam kriteria Miller 

Tipe 2 tropis sounding yang tak menghasilkan 

fenomena cuaca buruk seperti angin kencang, 

selebihnya faktor nilai CAPE yang lemah hingga 

sedang (347 J/kg s/d 1247 J/kg) dan nilai indeks 

labilitas masuk dalam kategori lemah hingga 

sedang, seperti TT indeks 43,0 s/d 45,10; SI -2,1 

s/d +1,31; LI -2,33 s/d +3,15 memiliki kandungan 
atmosfer yang basah dengan nilai precipitable 

water 2,1 s/d 2,5 inci dan terdapat lapisan udara 

kering dengan rentang nilai DCAPE 314 s/d 637 J/

kg, maka hal ini mengarah pada tipe C humid/rain 

sounding.

Saran

Metode untuk menaksir terjadinya angin kencang 

dapat diterapkan dengan menggunakan rumus 

DCIN/DCAPE serupa dengan CIN/CAPE semakin 

mendekati nilai 0 (nol), artinya semakin kecil 

hambatan dan semakin kuat potensi pergerakan 

angin vertikal tersebut terjadi. 
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